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 عيشى بن صاحل بن خًيفة ايشادة
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 اإلهداء

 .بد الغفور بن  صالح السادة إىل أيخ ع

 .إىل الوادل صالح بن خليفة السادة 

القايض وإىل الوادلة الغايلة غدنانة بنت الشيخ 
 .السيد إبراهيم بن صالح السادة حفظها اهلل
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 .!ٌَ ْٔ اذلي ال يلع يف ٌػطيث اهلل؟
 قا ــبُ ُٕمْذڀمِ  ؿْ  ٬مَ َوا٬مَِّذي ڀَمٸْمِِس ٔمٿَِمِدِه ٬َمْق »: طوىمد ىم٤مل

قَن ٩َمٿَمْسَتٷْمٸِمُروَن اَّللََّ ٩َمٿَمٷْمٸِمُر ـْقٍم ُيْذڀمِبُ ـڅمَء ٔمٹِمَ ـٔمٺُِمْؿ َوَلَ اَّللَّ ٬َمَذَهچَم 

ؿ  .(1)«ََلُ

 ٻَمَؼ »: طوىم٤مل ٺُمْؿ ُٕمْذڀمُِبقَن ََلَ َٓ َأڀمَّ َٙمٻْمٹًمڅم ُيْذڀمُِبقَن اَّللَّ ٬َمْق

ؿْ   .(2)«َيٷْمٸِمُر ََلُ

 ـِ آَدَم َٙمٴمَّـڅمءٌ » :طوىم٤مل اََلٴمَّڅمئ٥َِم  َوَٙمٿْمـرُ  ٫ُمؾُّ أْمـ

أُمقنَ   .(3)«ا٬متَّقَّ

همػم ٟمٗمقس إٟمٌٞم٤مء صٚمقات اهلل وؾمالُمف -وأي ٟمٗمس 

                                                           

  (.0113أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (4)

 (.0112أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (0)

  ( وطمًٜم٦م إًم٤ٌمين.0133)أظمرضمف اًمؽمُمذي  (4)
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 .!ٓ شمٖمٚمٌٝم٤م ؿمٝمقة؟ شمرىمك عمٜمزًم٦م ٓ شمدريمٝم٤م يمٌقة، أو -قمٚمٞمٝمؿ

وؿمٜم٤مقمتٝم٤م،  وًمٙمـ اعم١مُمـ ُمع ذًمؽ يدرك ظمٓمقرة اعمٕمّمٞم٦م

وأٟمف ُم٤م ُمـ ُمّمٞم٦ٌم ذم ؾمٞمده،  وأهن٤م ضمرأة قمغم ُمقٓه، وإسم٤مق ُمـ

٥م، وهق وإن واىمع اًمذٟم٥م واىمٕمف ُمقاىمٕم٦م ذًمٞمؾ اًمدٟمٞم٤م إٓ سمذٟم

 ف اًمذٟم٥مـ٤مرق ومٞمـيتٛمٜمك ذًمؽ اًمٞمقم اًمذي يٗم ظم٤مئػ، ُمِمٗمؼ،

 .ُمٜمف ويتخٚمص

د ـؾ اًمقرع واخلِمٞم٦م، واًمزهـأه–٦م ـًم٘مد يم٤من ؾمٚمػ إُم

ُمـ  قمـ اعمٕمّمٞم٦م، وخيِمقن قمغم أٟمٗمًٝمؿ ايتحدصمقن يمثػمً  -واًمٕم٤ٌمدة

 !ؿم١مُمٝم٤م، ومٙمٞمػ سمٜم٤م ُمٕمنم اعمخٚمٓملم، اعمذٟمٌلم؟

اًمٗمتـ  ِم٤مب يٕمٞمش ذم هذا اًمٕمٍم، وىمد أضمٚم٧ٌميمٞمػ سم

واًمِمٝمقات قمٚمٞمف سمخٞمٚمٝم٤م، ورضمٚمٝم٤م، وص٤مر يرى سمٕمٞمٜمف، ويًٛمع 

سم٠مذٟمف ص٤ٌمح ُم٤ًمء ُم٤م يدقمقه ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م وحيثف قمٚمٞمٝم٤م، وُم٤م ي١مظمره 

 .قمـ اًمٓم٤مقم٦م، وحيجزه قمٜمٝم٤م

  .ومال ٟمٚمقُمف سمٕمد ذًمؽ إن يم٤من يت٤ًمءل ذم يمؾ ُمٜم٤مؾم٦ٌم

 .!ٌا السبيو ليخالص ٌَ املػطيث وشؤٌٓا؟
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راكب  وٌا اىطريق ملجاُتث سبيو اىػاضني، والسري يف
 .!اىطائػني املختتني؟

رأي٧م أن  وهلذا وذاك وقمٚمٛمل سمام يٕم٤مٟمٞمف إظمقيت اًمِم٤ٌمب

سم٤محلدي٨م قمـ ؾمٌٞمؾ اًمٜمج٤مة ُمـ ؿم١مم  (1)اومتتح هذه اًمًٚمًٚم٦م

قمـ  قمـ أضاره٤م وخم٤مـمره٤م، وم٤محلدي٨م ٤ماعمٕمّمٞم٦م، وهق ًمٞمس طمديثً 

 .ٚمػ واخلٚمػذًمؽ يمثػم وُمتداول ىمد يمت٥م قمٜمف اًمً

ًمٙمٜمل ؾم٠محتدث قمـ سمٕمض اعم٘مؽمطم٤مت اًمتل أرى أهن٤م شمٕملم 

 .اًمِم٤مب سم٢مذن اهلل قمغم اًمتخٗمػ ُمـ ؿم١مم اعمٕمّمٞم٦م

 ًٓ  وأٟم٤م إذ أومتتح هذه اًمًٚمًٚم٦م اعم٤ٌمريم٦م آُمؾ أن شمٙمقن وم٠م

 ومٞمخٚمّمٜمل اهلل مم٤م أقم٤مين ُمٜمف ُمـ ؿم١مم اعمٕم٤ميص وصم٘مٚمٝم٤م4 وم٤مجلزاء ٤مـمٞمًٌ 

 .ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ

ؿمٝم٤مدة سمراءة قع ومٚمٞمس ذًمؽ وطملم أحتدث ذم هذا اعمقو

سمؾ إين أقمت٘مد أن أيمثر ُمـ . وُمٕمروم٦م زم طم٤مؿم٤م هلل، أو دقمقى قمٚمؿ
                                                           

إن أصؾ هذا اًمٙمت٤مب هق ؾمٚمًٚم٦م ٟمنمت ذم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ  (4)

 آضمتامقمل قمغم طمٚم٘م٤مت، صمؿ شمؿ دمٛمٞمٕمٝم٤م وشمرشمٞمٌٝم٤م ذم يمت٤مب.
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د ــ أشم٘مك هلل ُمٜمل وأظمِمك، وأسمٕمـأوًمئؽ اًمذي ي٘مرأ ُم٤م ؾم٠ميمتٌف هؿ

 .ـ اعمٕمّمٞم٦م وأسمقاهب٤مـُمٜمل قم

اعمٕمّمٞم٦م، وأن أن جيٜمٌٜمل وإظمقاين ؿم١مم  أؾم٠مل اهلل 

سمٗمْمٚمف قمـ قمـ ُمٕمّمٞمتف، و يٖمٜمٞمٜم٤م سمحالًمف قمـ طمراُمف، وسمٓم٤مقمتف

 .ُمـ ؾمقاه، إٟمف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م
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 اهلدف َن طسح هرا املوضوع

 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ﴿ :وم٢من اهلل ظمٚمؼ اخلٚمؼ وىم٤مل

ومخٚم٘مٝمؿ قمغم طم٤مل ووصػ وهٞمئ٦م يٕمٚمٛمٝم٤م  [41:]اعمٚمؽ ﴾ٿ

  ،وريّم٥م ومٞمٝمؿ ُم٤م ؿم٤مء ُمـ إوص٤مف وإظمالق

قمغم اًمْمٕمػ واًمٜم٘مص واخلٓم٠م، وهق ُمع هذا  وضمٌٚمٝمؿ 

 وسمام يٕمٛمٚمقن. ش ظمٌػم هبؿ» ،ٚمٝمؿ قمٚمٞمفسمام ضمٌش ًمٓمٞمػ هبؿ»

 وُمـ هذا وم٘مد يمت٥م قمٚمٞمٝمؿ اخلٓم٠م واًمذٟم٥م واعمٕمّمٞم٦م. 

 ُمٜمف وًمٞمس إٟم٤ًمن ُيٕمّمؿ ٓسّمدُ اّم يم٤مٟم٧م اعمٕم٤ميص أُمر طمتؿ  وًم

 إٓ إٟمٌٞم٤مء، -أّي٤م يم٤من ضمٜمًف ووصٗمف وهٞمئتف وُمٙم٤مٟمتف-ُمٜمٝم٤م 

قن آدم ـام ي٠مشم د صم٧ٌم ذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م أن اًمٜم٤مس ًمـًم٘م ؾـسم

ْ  ٨َمٳَمًبڅم ٨َمٳِمچَم  َرِّب » :سمف يردهؿ سم٘مقًمفيًتِمٗمٕمقن   ٪َمْبٻَمفُ  َيٷْمٳَمچْم  َل

ـِ  َوََنڅَمِن  ِٰمْثٻَمُف، َٔمٶْمَدهُ  َيٷْمٳَمچُم  َوَٓ  ِٰمْثٻَمُف، َجَرةِ  ٣َم  ڀَمٸْمِِس  ٩َمٶَمٲَمٿْمُتُف، ا٬مٱمَّ

 .«ڀَمٸْمِِس 
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ُمـ ُمٕمروم٦م يمٞمٗمٞم٦م  ٓسّمدُ ومٚماّم يم٤من هذا إُمر أُمر طمتؿ، يم٤من 

 .طهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف قمغم اهلٞمئ٦م اًمتل وصٗمٝم٤م ا

أرضمق أٓ يٗمٝمؿ ُمـ هذا اًمتٝمقيـ ُمـ ؿم٠من اعمٕمّمٞم٦م  :حنتيّ

 واًمتًقيغ واًمتؼمير هل٤م قمغم قمٔمؿ ؿم٠مهن٤م وومداطم٦م ضمرُمٝم٤م!.

 : اهلدف ٌَ طرح ٌرو ْذا املٔعٔع

 إسمراًزا عمراقم٤مشمف اإلؾمالم ًمٚمجٌّٚم٦م اًمٌنمي٦م ذم شمنميٕم٤مشمف وشمٙم٤مًمٞمٗمف

 وأواُمره وٟمقاهٞمف.

ومراده وهتذيٌٝمؿ وشمزيمٞمتٝمؿ وطمرص اإلؾمالم قمغم شمٓمٝمػم أ

 ُمـ رضمس اًمِمٞمٓم٤من، هذا ُمـ ضم٤مٟم٥م.

وُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر وم٢من ذم سمٞم٤من هذا إفمٝم٤مر وسمٞم٤من ًمًٕم٦م رمح٦م 

ضمّؾ  وشمٕم٤ممم وؾمٕم٦م قمٚمٛمف وطمٚمٛمف وقمٗمقه، ويمٞمػ أٟمفضمّؾ  اهلل

 وشمٕم٤ممم شمٕمّرف إمم قم٤ٌمده سمجٛمٞمع أٟمقاع اًمتٕمّروم٤مت. 

ن صمؿ إٟمف ىمد طمّؾ ذم اعمًٚمٛملم ىمقم هيّقًمقن اعمٕمّمٞم٦م ويٕمػّمو

اًمٕم٤ميص طمتك ٓ يٙم٤مد جيد سم٤مسًم٤م ُمٗمتقطًم٤م إمم رمح٦م اهلل ُمـ اًمت٠ميٞمس 

 واًم٘مٜمقط!.
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  :واهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ىمد ظم٤مـم٥م قم٤ٌمده سم٘مقًمف

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ  ﴿

﮵ ﮶﮷  ﮸﮹  ﮴   .[74:]اًمزُمر ﴾ ۓ ﮲﮳ 

ومت٠مُمؾ يمٞمػ ٟم٤مداهؿ اًمرمحـ اعمتٗمّرد سم٤مًمٕمزة واجلالل سم٠مطم٥م 

ويمٞمػ أيّمد ؾمٕم٦م رمحتف ذم ظمت٤مم  -٤مم اًمٕمٌقدي٦مـُم٘م-اعم٘م٤مُم٤مت إًمٞمف 

 أي٦م اًمٙمريٛم٦م.
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 قواعد هاَة

 : ّم ٩مٹمف ا٬مذڀمقب ٣مٛم ضقء ڀمص ا٬مق٘مل

ًم٘مد سملّم اهلل شمٕم٤ممم ذم  :ىَمَدر اًمذٟمقب واحلٙمٛم٦م ُمـ ذًمؽ

يمت٤مسمف ؿمّدة قمداوة اًمِمٞمٓم٤من، ًمٕم٤ٌمد اهلل شمٕم٤ممم، وان قمداوشمف هلؿ 

  .وذيمفسم٤مىمٞم٦م طمتك ي٠مذن اهلل شمٕم٤ممم سمٜمٝم٤مي٦م اًمِمٞمٓم٤من وذه 

  ُٕمْذڀمُِبــقا  ؿْ  ٬مَ َوا٬مَِّذي ڀَمٸْمِِس ٔمٿَِمِدِه ٬َمْق » :طوصم٧ٌم ىمقًمف

ـڅمَء ٔمٹَِمـْقٍم ُيْذڀمُِبـقَن ٩َمٿَمْسَتٷْمٸِمُروَن اَّللََّ ٩َمٿَمٷْمٸِمُر اَّللَّ ٬َمَذَهچَم  ٔمٺُِمْؿ َوَلَ

ؿ  .(1)«ََلُ

  ُٕمْذڀمُِبــقا ٬َمَذَهچَم  ؿْ  ٬مَ ٬َمْق » :أٟمف ىم٤مل طصم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل

ؿٔمٺُِمْؿ وَ اَّللَّ  ـڅمَء ٔمٹَِمـْقٍم ُيْذڀمُِبـقَن ٩َمٿَمْسَتٷْمٸِمُروَن اَّللََّ ٩َمٿَمٷْمٸِمُر ََلُ وهذا « َلَ

صمؿ  ،ىمدر قمغم قم٤ٌمد وضمقد اخلٓم٤مي٤م ُمـ رمح٦م وضمقد اهلل أٟمف 

 ...يتقب قمٚمٞمٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف إذا شم٤مسمقا إًمٞمف، ومال يٜمٌٖمل ًمٚمٕمٌد أن ي٘مٜمط

ۀ ﴿ :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم 4ُمٕمٜم٤مه ٓ شم٘مٜمط، وٓ شمٞم٠مس، سمؾ سم٤مدر سم٤مًمتقسم٦م
                                                           

  (.0113أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (4)
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ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

َُمر: ﴾﮴  وىمدر اعمٖمٗمرة ،يٕمٜمل ًمٚمت٤مئٌلم، ومٝمق ىمدر اًمذٟمقب [74]اًمزُّ

،  ومال يٜمٌٖمل ًمٚمٕمٌد أن يٞم٠مس سمؾ يٜمٌٖمل ًمف اًمٌدار سم٤مًمتقسم٦م

وطمًـ اًمٔمـ سم٤مهلل، وًمق ومٕمؾ ُم٤م ومٕمؾ ُمـ اًمذٟمقب،  ،وآؾمتٖمٗم٤مر

ًمٙمـ قمٚمٞمف أن جيتٝمد ذم اعمح٤مومٔم٦م، واحلذر، واهلل يتقب قمغم ُمـ 

 . شم٤مب

ومٌّٞمٜم٧م ًمٜم٤م ذم هذا احلدي٨م أن اعمٕمّمٞم٦م ىمدر اهلل شمٕم٤ممم قمغم 

  .قم٤ٌمده وأٟمف ىمدر ُم٘ميض ٟم٤مومذ ٓ حم٤مًم٦م

 !ٌا خهٍث حلدير اذلُٔب واملػايص ىلع اىػتاد؟ :السؤال

 : ٩مڅمڀمٵمر إ٦م هذه احلٺمؿ ّم ٪مدر ا٬مذڀمقب واٚمٶمڅميص

 ضمّؾ  وم٢من اهلل ،اهلل وشمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف أؾمامءطمتك شمتح٘مؼ ُمٕم٤مين 

ًٌ  واًمرمح٦م واعمٖمٗمرة شمًتٚمزم ،ىمد اشمّمػ سم٤مًمرمح٦م واعمٖمٗمرةوشمٕم٤ممم   ٤مذٟم

  .ُيٖمٗمر

 : وصٗم٤مشمف4 ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مٞمؿ سم٠مؾمامئفُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم 

ُمـ اعمٕمروم٦م سم٤مهلل وأؾمامئف وصٗم٤مشمف وطمٙمٛمتف  ٤مأٟمقاقمً  :ومٞمحدث ًمف ذًمؽ»

 .شورمحتف وُمٖمٗمرشمف وقمٗمقه وطمٚمٛمف ويمرُمف
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  ب واعمٕم٤ميصاعمذٟم٥م اخلّٓم٤مء أن هذه اًمذٟمق أهي٤مصمؿ شم٠مُمؾ 

إٟمام ىمّدره٤م اهلل شمٕم٤ممم قمغم قمٌده ًمتقًّمد قمٜمده هذا اًمٜمقع ُمـ 

َوا٬مَِّذي ڀَمٸْمِِس » :طوهق اعمٕمٜمك اًمذي دّل قمٚمٞمف ىمقًمف  ،اًمٕمٌقدي٦م ًمف

ـڅمَء ٔمٹَِمـْقٍم ُيْذڀمُِبـقَن اَّللَّ ُٕمْذڀمُِبــقا ٬َمَذَهچَم  ؿْ  ٬مَ ٔمٿَِمِدِه ٬َمْق  ٔمٺُِمْؿ َوَلَ

ؿ٩َمٿَمْسَتٷْمٸِمُروَن اَّللََّ ٩َمٿَمٷْمٸمِ    .(1)«ُر ََلُ

  :وهىا شبهة والزد عليها

  :ن يٶمٯمأا٬مٱمبف هؾ اَّلل ٕمٶمڅم٦م حيچم 

هذا احلدي٨م ًمٞمس ومٞمف أن اهلل شمٕم٤ممم حي٥م أن يت٘مرب إًمٞمف 

 ڇ﴿ :ويمٞمػ يٙمقن إُمر يمذًمؽ وهق ؾمٌح٤مٟمف اًم٘م٤مئؾ سم٤معمٕم٤ميص،

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

  .[1]احلُُجرات: ﴾ژ

ٕم٤ميص وهق ىمد هنكويمٞمػ حي٥م اهلل شمٕم٤ممم اًمت٘مرب إًمٞمف سم٤معم 

 َأَ٘مَد  َٓ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :قمـ ومٕمٚمٝم٤م، وشمققمد وم٤مقمٚمٝم٤م سم٤مًمٕمذاب

ـَ  أ٨َْمَٜمُ  مَ  َو٬مَِذ٬مَِؽ  اَّللَِّ، ِٰم ـَ َوَٰمڅم ِٰمٽمپَْمڅم ٢َمپَمرَ  َٰمڅم ا٬مٸَْمَقاِ٘مَش  َ٘مرَّ  .(2)«َٔمٴمَ
                                                           

  (.0113أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (4)

 (.1741(، اًمٌخ٤مري )0172أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (0)
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وهذا احلدي٨م ومٞمف سمٞم٤من ؾمٕم٦م رمح٦م اهلل وُمٖمٗمرشمف ًمذٟمقب 

اًم٘مٜمقط ُمـ رمح٦م  وهذا اعمٕمٜمك سم٤مقم٨م ًمٚمٛمًٚمؿ قمغم قمدم قم٤ٌمده،

 .اهلل شمٕم٤ممم، وم٢مذا أذٟم٥م شم٤مب وأٟم٤مب

وًمٙمـ ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٖمؽم سمذًمؽ ومٞمتجرأ سمًٌٌف قمغم 

 .اعمٕمّمٞم٦م، ومام يدريف أن يٕمٞمش سمٕمد اًمذٟم٥م طمتك يتقب

 سمٕمده ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ ىمد شم٘مٌض روطمف طم٤مل ومٕمٚمف اًمذٟم٥م أو

وقمغم  ،ىمٌؾ اًمتقسم٦م، وًمق شم٤مب ومام يدريف أن شمٙمقن شمقسمتف ىمد ىمٌٚم٧م

 وم٢مٟمف ٓ يٞم٠مس ُمـ رمح٦م اهلل وًمٙمٜمف ذم اعم٘م٤مسمؾ ٓ ي٠مُمـ ُمٙمر اهلل، هذا

وهلذا ىم٤مل اًمٕمٚمامء إٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ ذم هذه احلٞم٤مة أن يٙمقن سملم 

 .اخلقف واًمرضم٤مء، وسمذًمؽ يًت٘مٞمؿ أُمره
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 األوىل اخلطوة

 نت!أأي ايعصاة  ْنَِ

 

  :فاذلُب واملػطيث هلا أذران
وهق آؾمتًالم  :ل اعمذُمقمأصمر ؾمٚمٌل اهنزاُم :ألاثز ألاول 

ي٘مٕمده قمـ  ٤مُمٓمٚم٘مً  ٤مًمٚمٛمٕمّمٞم٦م واإلهمراق ومٞمٝم٤م واًمِم١مم هب٤م ؿم١مُمً 

 .اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر واًمٕمٛمؾ

وهق أصمر حيدصمف وىمقع  :إصمر اإلجي٤ميب اعمحٛمقد :ألاثز الثاوي

اعمٕمّمٞم٦م واًمذٟم٥م مم٤م ؾمٌؼ وصٗمف ذم ُمِم٤مهد طمٙمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم 

  .وشمٕم٤مممضمّؾ  اًمتخٚمٞم٦م سملم قمٌده وُمٕمّمٞمتف

ومت٠مُمؾ هذه اعمِم٤مهد وٓطمٔمٝم٤م ذم سمديع طمٙمٛم٦م شم٘مدير اهلل 

 وشمٕم٤ممم سملم اًمٕمٌد وسملمضمّؾ  شمٕم٤ممم اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص وشم٘مدير ختٚمٞمتف

  .ُمٕمّمٞمتف

 ؟ٌَ أي اىػطاة أُج

 

w 

 

w 
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  :أخي الكزيم قارن بين الصىرثين التاليتين

  :شاب :ألاولى

ومٞمخٓمط  وشمًٞمٓمر قمغم شمٗمٙمػمه، شمتحٙمؿ اعمٕمّمٞم٦م ذم ىمٚمٌف،

 صمؿ يًٕمك ه وومٙمره ًمتحّمٞمؾ ـمريؼ شمقصؾ إًمٞمٝم٤م،هل٤م ويٕمٛمؾ ضمٝمد

وطملم شمٗم٤مرىمٝم٤م  ُمـ ُم٤مًمف أو ضم٤مهف، اًمذًمؽ سمجقارطمف ورسمام سمذل ضمزءً 

 ذيمراه٤م، ضمقارطمف ٓ يزال صداه٤م يؽمدد ذم ظم٤مـمره، ومٞمٝمٞمؿ ذم

 ٤م ر سمٛم ٤م قمٛمؾ، وجي٤مه ق يٗم٤مظمرهؿ سمٛم ف ومٝم لم يٚم٘مك أصح٤مسمـوطم

قمغم  وطملم شمٗمقشمف ومرص٦م جيؽم احلنات ويٕمتٍم اًمٜمدم اىمؽمف،

 .ُم٤م وم٤مت

وإن طمدصمتف ٟمٗمًف سم٤مًمتقسم٦م وم٢مٟمام هق ظم٤مـمر هقم٤من ُم٤م يزول 

 .ويذيٌف شمٓمٚمع اًمٜمٗمس ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م

  :شاب :الثاهية

 .ىمد أؿمٖمؾ وىمتف ذم ـم٤مقم٦م ُمقٓه يٌٖمض اعمٕمّمٞم٦م واًمٕمّم٤مة، 

وًمٙمـ شم٠مظمذه ذم حلٔم٦م ُمـ اًمٚمحٔم٤مت طم٤مًم٦م وٕمػ سمنمي٦م ومٞمقاىمع 

طمنة ومٞمت٠ممل و ٤موُم٤م أن يٗم٤مرىمٝم٤م طمتك يٚمتٝم٥م وم١ماده ٟمدُمً  .اعمٕمّمٞم٦م

ًٌ  .وحيزن  ٤موُم٤م أن يًٛمع واقمٔمً  ،اُمًتٖمٗمرً  ٤مويرومع يديف عمقٓه شم٤مئ
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وئمؾ سمٕمد  طمتك يردمػ وم١ماده، وىمد سمدت ُمٕمّمٞمتف سملم قمٞمٜمٞمف،

وجي٤مٟم٥م يمؾ ـمريؼ ي١مديف  ،!ُم٤م احلؾ؟ .ذًمؽ ي٠ًمل ُم٤م اعمخرج؟!

صمؿ هق  .وهٙمذا طم٤مًمف وديدٟمف طملم ي٘م٤مرف اعمٕمّمٞم٦م إمم اعمٕمّمٞم٦م،

  ٛم٘متٝم٤م،سمٕمد ذًمؽ حيت٘مر ٟمٗمًف وي

 ويِمٕمر أهن٤م سمٕمٞمدة قمـ ـمريؼ أهؾ اًمّمالح ويتٝمٛمٝم٤م سمّمٗم٤مت

 .أهؾ اجلٝمؾ واًمٜمٗم٤مق

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ :ومٝمق ممـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .فتاهلل غييم ْو يسخٔيان

 !.وأهيام أىمرب إمم رمح٦م اعمٚمؽ اًمٕمالم واًمتقاب اًمرطمٞمؿ؟

 :وم٘م٤مل اًم٘مٞمؿ  وإمم هذا اعمٕمٜمك أؿم٤مر احل٤مومظ اسمـ

واهلل شمٕم٤ممم إٟمام يٖمٗمر ًمٚمٕمٌد إذا يم٤من وىمقع اًمذٟم٥م ُمٜمف قمغم وضمف »

همٚم٦ٌم اًمِمٝمقة وىمقة اًمٓمٌٞمٕم٦م، ومٞمقاىمع اًمذٟم٥م ُمع يمراهتف ًمف ُمـ 

همػم إسار ذم ٟمٗمًف، ومٝمذا شمرضمك ًمف ُمٖمٗمرة اهلل وصٗمحف وقمٗمقه، 

ًمٕمٚمٛمف شمٕم٤ممم سمْمٕمٗمف وهمٚم٦ٌم ؿمٝمقشمف ًمف وأٟمف يرى يمؾ وىم٧م ُم٤مٓ 
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إذا واىمع اًمذٟم٥م واىمٕمف ُمقاىمٕم٦م ذًمٞمؾ ظم٤موع  صؼم ًمف قمٚمٞمف4 ومٝمق

 ًمرسمف، ظم٤مئػ، خمتٚم٩م ذم صدره ؿمٝمقة اًمٜمٗمس اًمذٟم٥م ويمراه٦م اإليامن

 .شًمف، ومٝمق جيٞم٥م داقمل اًمٜمٗمس شم٤مرة، وداقمل اإليامن شم٤مرات

 ٤موم٠مُم٤م ُمـ سمٜمك أُمره قمغم أن ٓ ي٘مػ قمـ ذٟم٥م وٓ ي٘مدم ظمقومً 

ًمٌٓمـ إذا  اوٓ يدع هلل ؿمٝمقة، وهق ومرح ُمنور يْمحؽ فمٝمرً 

ر سم٤مًمذٟم٥م، ومٝمذا اًمذي خي٤مف قمٚمٞمف أن حي٤مل سمٞمٜمف وسملم اًمتقسم٦م فمٗم

 .وٓ يقومؼ هل٤م
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 ايجانيةاخلطوة 

 ال تشتصػس ايرنوب
 

  ـِ آَدَم َٙمٴمَّـڅمءٌ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  َوَٙمٿمْـرُ  ٫ُمؾُّ أْمـ

أُمقنَ  اََلٴمَّڅمئ٥ِمَ   .(1)«ا٬متَّقَّ

ًمٙمـ ٓ طمج٦م ًمٚمٛمذٟم٥م ذم ذًمؽ، وٓ ُمؼمر ًمالؾمتٛمرار ذم 

 سمؾ إٟمف ُم٠مُمقر سمتّمحٞمح ظمٓمئف.اًمذٟم٥م، 

واجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ احلدي٨م شمرؿمده إمم ـمريؼ اخلالص 

 ش.وظمػم اخلٓم٤مئلم اًمتقاسمقن»وشمٗمتح ًمف سم٤مب إُمؾ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿ :ويمذًمؽ ىمقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف

 .[000:]اًمٌ٘مرة ﴾ۋ

 ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم

 .[07:]اًمِمقرى

                                                           

  ( وطمًٜم٦م إًم٤ٌمين.0133)أظمرضمف اًمؽمُمذي  (4)

 

w 
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قمٚمؿ أٟمف ٓ قمذر ومٛمـ شمدسمر ه٤مشملم أيتلم وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤ممه٤م4 

 ًمف ذم اإلىم٤مُم٦م قمغم اًمذٟم٥م.

  وىمد دقم٤مه اهلل  اَّللَ  إِنَّ » :طإمم اًمتقسم٦م يمام ىم٤مل 

  ُٿْمؾِ  َيَدهُ  َيْبُسط  َيَدهُ  َوَيْبُسطُ  ا٬مٽمَّپَمڅمِر، ُٰمِِسءُ  ٬مٿَِمُتقَب  ٔمڅِم٬مٻمَّ

ٿْمؾِ  ُٰمِِسءُ  ٬مٿَِمُتقَب  ٔمڅِم٬مٽمَّپَمڅمرِ   .(1)«ا٬مٻمَّ

 ـْ  ِدهِ ٣َمبْ  ٔمَِتْقَٔمڇمِ  َأ٩ْمَرُح اَّللَّ » :وىم٤مل  ٣َمَٛم  َٟمٹَمطَ  َأَ٘مِد٫ُمْؿ، ِٰم

فُ  َو٪َمْد  َٔمٶِمِٜمِه،  .(2)«٩َماَلةٍ  َأْرضِ  ِّم  َأَضٻمَّ

صحٞمح أن يماًل ُمٜم٤م ومٞمف قمٞمقب، وًمديف ذٟمقب، يمثػًما ُم٤م 

 : ٟم٘مع ومٞمٝم٤م

 .وم٢مُم٤م ارشمٙم٤مب حمرم-

 أو شم٘مّمػم ذم واضم٥م.-

وًمٙمـ ُمـ رمح٦م اهلل سمٕم٤ٌمده أن ذع هلؿ اًمتقسم٦م وأُمرهؿ 

 .سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر

                                                           

 (.0173أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (4)

 (.7423أظمرضمف اًمٌخ٤مري )(0)
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 ٜم٤مب اًمٙم٤ٌمئر واًمتقسم٦م ُمٜمٝم٤م، صمؿ ُمٕم٤مجل٦م إظمٓم٤مءومٞمج٥م اضمت

اًمتل يمثػًما ُم٤م ي٘مع ومٞمٝم٤م اعمًٚمؿ، ظمّمقًص٤م ُم٤م واومؼ ُمٜمٝم٤م هقًى ذم 

 .ٟمٗمًف

٤ًٌم ُم٤م يٙمثر اًمقىمقع ومٞمام متٞمؾ إًمٞمف اًمٜمٗمس ُمـ اًمِمٝمقات  ومٖم٤مًم

اعمحرُم٦م، صمؿ ي٠مًمػ ذًمؽ اًمذٟم٥م وىمد يًتّمٖمره، وهٜم٤م ُمٙمٛمـ 

 اخلٓمر.

 أظمٓمر قمٚمٞمف ُمـ اًمٙم٤ٌمئر،وم٤مًمًٞمئ٤مت اًمتل ُيتٝم٤مون هب٤م ىمد شمٙمقن 

وٟم٤مدًرا ُم٤م شم٘مع  ٕن ًمٚمٙم٤ٌمئر وطمِم٦م ؿمديدة، ووىمُع زاضمره٤م أيمؼم،

 ُمـ اعمًٚمؿ.

ًمٙمـ اًمٌالء ذم اًمتٝم٤مون سم٤مًمّمٖم٤مئر، ًمذًمؽ طمّذر ُمٜمٝم٤م 

څم٫ُمؿْ » :وم٘م٤مل طرؾمقل اهلل  َراِت  إِيَّ ڀُمقِب، َوُُمَٹمَّ َـّ  ا٬مذُّ ُ ـَ  ٩َمڃمَِنَّ َتټِمٶْم  جَيْ

ُٗمؾِ  ٣َمَٛم   ٩َمَحَضَ  ٩َماَلٍة، َأْرَض  ڀَمَز٬ُمقا ٪َمْقمٍ  ٫َمټَمَثؾِ  ُُيْٻمٺِْمٽمَفُ  َ٘متَّك ا٬مرَّ

ُٗمُؾ  ٩َمَجٶَمَؾ  -أي: ـمٕم٤مُمٝمؿ-ا٬مٹَْمْقِم  َصٽمٿِمعُ   ،ٔمڅِم٬مٶُْمقدِ  ٩َمٿمَِجلءُ  َيٽمٴْمٻَمُِؼ، ا٬مرَّ

ُٗمُؾ  ُجقا َٟمَقاًدا، ََجَٶُمقا َ٘متَّك ٔمڅِم٬مٶُْمقِد، جَيِلءُ   َوا٬مرَّ  .(1)...«ڀَمڅمًرا ٩َمځمَٗمَّ

                                                           

 صححف إًم٤ٌمين.(، 4242أظمرضمف أمحد ) (4)
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ًٓ ومٞمٜم٤ًمه٤مواؾمتّمٖم٤مر اإلٟم٤ًمن ًمذٟمقسمف جيٕمٚمف ٓ ي ، ٚم٘مل هل٤م سم٤م

وىمد ٓ يًتٖمٗمر أو يتقب ُمٜمٝم٤م، ومٞمٔمؾ قمغم ظمٓمر قمٔمٞمؿ ـم٤معم٤م يم٤من 

 ُم٘مٞماًم قمغم ذًمؽ اًمذٟم٥م، وذم همٗمٚم٦م قمام هق ومٞمف.

وهٜم٤م اخلٓمقرة أيًْم٤م طمٞم٨م شمؽمايمؿ قمٚمٞمف اًمذٟمقب ومتٝمٚمٙمف، 

 ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمر.

ًمٙمـ ُمتك أوم٤مق ويم٤مٟم٧م ًمديف اًمرهم٦ٌم اًمّم٤مدىم٦م ذم اًمتقسم٦م، 

ُمذٟم٥م ف قمغم اًمتخٚمص ُمـ اًمذٟم٥م أن يدرك أٟمف ومٚمٞمٕمٚمؿ أن مم٤م يٕمٞمٜم

 وخمٓمئ، ومٞمٚمج٠م إمم رسمف وي٠ًمًمف اًمتقومٞمؼ ًمٚمتقسم٦م اًمٜمّمقح.

وأن يٙمقن ذا سمّمػمة سمٛمداظمؾ اًمِمٞمٓم٤من وؿمٝمقة اًمٜمٗمس 

واإلٟم٤ًمن سمّمػم سمٜمٗمًف وهق ـمٌٞمٌٝم٤م، وم٢من  ،اًمتل شمقىمٕمف ذم اًمذٟمقب

أراد هل٤م اًمًالُم٦م ومٚمـ يٕمجزه اًمٔمٗمر هب٤م ُمتك اؾمتٕم٤من سمرسمف شمٕم٤ممم، 

ق ذم شمقسمتف. ظمّمقص٤م وٟمحـ ذم هذا اًمِمٝمر، ؿمٝمر اًمتقسم٦م وصد

 .واعمٖمٗمرة

ومٝمؾ ُمـ شم٤مئ٥م، وهؾ ُمـ ُمٖمتٜمؿ ًمٚمٗمرص٦م ىمٌؾ ومقات 

 إوان؟

 ـٍ إِٓ َو٬َمُف َذڀْمچٌم » :ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل رؾمقل اهلل ـْ ٣َمْبٍد ُٰمڂْمِٰم َٰمڅم ِٰم
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څمِر٪ُمُف َ٘متَّك َيٶْمتڅمُدُه ا٬مٸَْمٿمٽْمڇََم َٔمٶْمَد ا٬مٸَْمٿمٽْمڇَِم، َأْو َذڀْمچٌم ُهَق ُٰمٹِمٿمٌؿ ٣َمٻَمٿمِْف ٓ ُيٸمَ 

أًمڅم ڀَمِسٿمًّڅم إَِذا ُذ٫ِمَر َذ٫َمرَ  ـَ ُٙمٻمَِؼ ُٰمٸْمَتٽمڅًم َٕمقَّ  .(1)«ُيٸَمڅمِرَق ا٬مدڀمٿمڅم، إِنَّ اٚمڂُْْمِٰم

 ـِ آَدَم َٙمٴمَّـڅمءٌ » :طوىم٤مل  اََلٴمَّڅمئ٥ِمَ  َوَٙمٿمْـرُ  ٫ُمؾُّ أْمـ

أُمقنَ   .(2)«ا٬متَّقَّ

ُمـ إظمٓم٤مء اًّمتل شمّنسم٧م إًمٞمٜم٤م ُمـ ره٤ٌمٟمّٞم٦م اًمٜمّّم٤مرى 

الُم٦م وري٤مو٤مت ا ًّ ًمٌقذّيلم وهمػمهؿ، ـمٚم٥م اًمقصقل إمم طم٤مًم٦م اًم

اًمٙم٤مُمٚم٦م ُمـ اًمّذٟمقب، وهذا حم٤مل4 ّٕن ضمٜمس اًمّذٟم٥م ٓ يًٚمؿ 

ُمٜمف سمنم، ويمقن اعم١مُمـ جيٕمؾ هذا هم٤ميتف ومٝمق يٓمٚم٥م اعمًتحٞمؾ، 

 إّٓ أن جيٕمٚمٝم٤م هم٤مي٦م ُمٓمٚمقب ُمٜمف حت٘مٞمؼ أىمرب اًمٜمّت٤مئ٩م إًمٞمٝم٤م.

ذم ذًمؽ همػم أّن ذًمؽ ٓ يٙمقن قمغم طم٤ًمب ٟم٦ًٌم اًمّت٘مّمػم 

 إمم اًمٜمّٗمس وُمـ صمّؿ وم٘مدان اًمّث٘م٦م هب٤م.

وإّن اًمٜم٤ّمفمر إمم اًمٜمّّمقص يدرك سمجالء أّن ُمراد اهلل شمٕم٤ممم 

الُم٦م ُمـ اعمخ٤مًمٗم٦م، سمؾ اعمراد سم٘م٤مء اًمٕمالىم٦م  ًّ ُمـ اًمٕمٌد ًمٞمس جمّرد اًم

  :سملم اًمٕمٌد ورسّمف
                                                           

 صححف إًم٤ٌمين.(، 4242أظمرضمف أمحد ) (4)

  ( وطمًٜم٦م إًم٤ٌمين.0133)أظمرضمف اًمؽمُمذي  (0)



 
 

    
 28 الخطىة الثاهية

 

w 

 w
 

  :ةٍػىن
أن يٓمٞمٕمف اًمٕمٌد ومُٞم١مضمر. 

ويذٟم٥م ومٞمًتٖمٗمر.  

ويٜمٕمؿ قمٚمٞمف ومٞمِمٙمر.  

 قمٚمٞمف ومٞمدقمقه ويٓمٚم٥م ُمٜمفوي٘مؽّم .  

ويْمّٞمؼ أيمثر ومٞمٚمج٠م ويْمٓمر، وهٙمذا. 

  ٻَمَؼ » :طىم٤مل ٺُمْؿ ُٕمْذڀمُِبقَن ََلَ َٓ َأڀمَّ َٙمٻْمٹًمڅم ُيْذڀمُِبقَن اَّللَّ ٬َمْق

ؿْ   .(1)«َيٷْمٸِمُر ََلُ

 .، ُمع ؾمالُمتف ُمـ اًمّذٟمقب يٙمثر ُمـ أن يًتٖمٗمرطويم٤من 

، أّن يًتٛمّر اًمٕمٌد ذم ـمٚم٥م اعمٖمٗمرة ُمـ اهلل شمٕم٤ممم واملًٓ

 يمٌٞم٤من أّٟمف ٓ يًٚمؿ قمٌد ُم٤م ُمـ ضمٜمس اًمتّ٘مّمػم اًّمذي يقضم٥م ـمٚم٥م

اعمٖمٗمرة، إُّم٤م شم٘مّمػًما قمـ إيمٛمؾ ذم ٟمٔمرهؿ يمام ذم طمّؼ إٟمٌٞم٤مء، 

 .أو وىمققًم٤م ذم اًمّذٟم٥م يمام ذم طمّؼ همػمهؿ

  وا َو٪َمڅمِرُٔمقا، َٟمِدُدوا،» :طوشم٠مُّمؾ ُمٕمل ىمقًمف  .(2)«َوَأْٔم٧ِمُ

                                                           

 (.0112أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (4)

 (.7171أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 0)
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 ع قمغم اعم١مُمـ أن يٌٚمغ طم٘مٞم٘م٦موم٢مّن ومٞمف ُمٕمٜمًك ًمٓمٞمًٗم٤م ي٘مٓمع اًمّٓمٛم

  .اًمّتدّيـ واًم٘مٞم٤مم سمح٘مقق اهلل شمٕم٤ممم

سمؾ اعمٓم٤مًم٦ٌم أن يًّدد اًمٕمٌد وأن ي٘م٤مرب ومٙم٠مّن اإلص٤مسم٦م همػم 

ممٙمٜم٦م، وًمٙمـ يمّٚمام يم٤من ؾمٝمؿ اًمٕمٌد أىمرب إمم اإلص٤مسم٦م ومٝمق أىمرب 

الُم٦م، وهذا هق ُمٕمٜمك ُم٤م ذيمرٟم٤مه ومٚمٚمف احلٛمد ًّ  .ًمٚم

اًمّذٟم٥م يمّٚمام وىمع ومٞمف  وم٢مذا وـّمـ اًمٕمٌد ٟمٗمًف قمغم اًمّتقسم٦م ُمـ

 ؾمٙمٜم٧م ٟمٗمًف قمـ اًمّتٓمّٚمع ًمٚمقىمقع ذم اخلٓم٠م.

وم٤مًمّتقسم٦م  ر اًمّذٟم٥م ذم اًمٜمّٗمس،ـؾ أوٕمٗم٧م أصمـأو قمغم إىم

  .ي٘مقم سمقضمٝمٝم٤م رء ُمـ اًمّذٟمقب واخلٓم٤مي٤م سم٤مًمًٖم٤م ُم٤م سمٚمغ ٓ

إذا صدق اًمٕمٌد ومٞمٝم٤م، وذاق ىمٚمٌف طمرىم٦م اًمٜمّدم وأمل احلنة ▪

 ُمـ زًّم٦م اًمّذٟم٥م.

ؽ شمٙمرار اًمّتقسم٦م وشمٕم٤مهده٤م ومال أصمر وإذا قمرف رسّمؽ ُمٜم▪

 ًمذٟمٌؽ سمٕمد ذًمؽ أسمًدا.

وإذا قمرف إسمٚمٞمس ُمٜمؽ يمثرة اًمّتقسم٦م وشمٕم٤مهده٤م ىمٜمط ▪

 .وأيس ُمٜمؽ

وم٠مهٚمِؽ إسمٚمٞمس سمتٕم٤مهد اًمّتقسم٦م ذم يمّؾ وىم٧م وإن يمثرت، 
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 َأنَّ » :طوم٢مّن اهلل ٓ يٛمّؾ ُمٜمٝم٤م يمام يٛمّؾ اسمـ آدم، ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 ٩مٹَمڅمَل  ِٓم، ٩َمڅم٨ْمٸِمرْ  َذڀْمًبڅم َأْذڀَمْبڈُم  َرِب، َأيْ : ٩مٹَمڅمَل  َذڀْمًبڅم، َأْذڀَمچَم  َرُٗماًل 

 :څم ٬َمفُ  َأنَّ  ٩َمٶَمٻمِؿَ  َذڀْمًبڅم ٣َمټِمَؾ  ٣َمْبِدي ڀْمچَم، َيٷْمٸِمرُ  َرٔمًّ  ا٬مذَّ

 إِِن  َرِب : ٹَمڅمَل ٩م آَٙمَر، َذڀْمًبڅم َأْذڀَمچَم  ُٖمؿَّ  ٬مٶَِمْبِدي، ٨َمٸَمْرُت  ٪َمْد  ٔمِِف، َوَيځْمُٙمُذ 

څم ٬َمفُ  َأنَّ  ٣َمْبِدي ٣َمٻمِؿَ :  څمَل ٩مٹمَ  ِٓم، ٩َمڅم٨ْمٸِمرْ  َذڀْمًبڅم ٣َمټِمٻْمڈُم   َرٔمًّ

ڀْمچَم  َيٷْمٸِمرُ   آَٙمَر، َذڀْمًبڅم ٣َمټِمَؾ  ُٖمؿَّ  ٬مٶَِمْبِدي، ٨َمٸَمْرُت  ٪َمْد  ٔمِفِ  َوَيځْمُٙمُذ  ا٬مذَّ

 ٣َمٻمِؿَ : اَّللَّ  ٩مٹَمڅمَل  ِٓم، ٩َمڅم٨ْمٸِمرْ  َذڀْمًبڅم ٣َمټِمٻْمڈُم  إِِن  َرِب : ٩مٹَمڅمَل 

څم ٬َمفُ  َأنَّ  ٣َمْبِدي ڀْمچَم  َيٷْمٸِمرُ  َرٔمًّ  ٨َمٸَمْرُت  ٪َمْد  َأِن  ُأ٠ْمپِمُد٫ُمؿْ  ٔمِِف، ُٙمُذ َوَيځمْ  ا٬مذَّ

 .(1)«٠َمڅمءَ  َٰمڅم ٩َمٻْمٿَمٶْمټَمْؾ  ٬مٶَِمْبِدي

ذط سمٕمض اًمٜم٤ّمس قمدم » :ىم٤مل اسمـ اًم٘مّٞمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

ُمتك قم٤مد إًمٞمف شمٌّٞمٜم٤ّم أّن اًمّتقسم٦م يم٤مٟم٧م سم٤مـمٚم٦م  :ُمٕم٤مودة اًمّذٟم٥م، وىم٤مل

همػم صحٞمح٦م4 وإيمثرون قمغم أّن ذًمؽ ًمٞمس سمنمط وإّٟمام صّح٦م 

ّتقسم٦م ُمقىمقوم٦م قمغم اإلىمالع قمـ اًمّذٟم٥م واًمٜمّدم قمٚمٞمف واًمٕمزم اًم

 ش.اجل٤مزم قمغم شمرك ُمٕم٤مودشمف

 ي٤م رؾمقل» :ضم٤مءه رضمؾ وم٘م٤مل طأّن اًمٜمٌّّل  (اعمًتدرك)وذم 
                                                           

 (.0172(، وُمًٚمؿ )1721أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 4)
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 :صمّؿ يًتٖمٗمر ُمٜمف، ىم٤مل :ُيٙمت٥م قمٚمٞمف، ىم٤مل :اهلل أطمدٟم٤م يذٟم٥م، ىم٤مل

ُيٙمت٥م قمٚمٞمف،  :ومٞمٕمقد ومٞمذٟم٥م، ىم٤مل :ُيٖمٗمر ًمف وُيت٤مب قمٚمٞمف، ىم٤مل

 ُيٖمٗمر ًمف وُيت٤مب قمٚمٞمف، وٓ يٛمّؾ  :ّؿ يًتٖمٗمر ُمٜمف ويتقب، ىم٤ملصم :ىم٤مل

 ش.اهلل طمّتك متّٚمقا

 :ظمٞم٤مريمؿ يمّؾ ُمٗمّتـ شمّقاب، ىمٞمؾ» :ىم٤مل وقمـ قمكّم 

 يًتٖمٗمر :وم٢من قم٤مد؟ ىم٤مل :يًتٖمٗمر اهلل ويتقب، ىمٞمؾ :وم٢من قم٤مد؟ ىم٤مل

 :يًتٖمٗمر اهلل ويتقب، ىمٞمؾ :وم٢من قم٤مد؟ ىم٤مل :اهلل ويتقب، ىمٞمؾ

 ش.يٙمقن اًمِّمٞمٓم٤من هق اعمحًقرطمّتك  :طمّتك ُمتك؟ ىم٤مل

 أٓ يًتحل أطمدٟم٤م ُمـ رسّمف يًتٖمٗمر ُمـ» :وىمٞمؾ ًمٚمحًـ

وّد اًمِّمٞمٓم٤من ًمق فمٗمر  :ذٟمقسمف صمّؿ يٕمقد صمّؿ يًتٖمٗمر صمّؿ يٕمقد، وم٘م٤مل

 ش.ُمٜمٙمؿ هبذه، ومال متّٚمقا ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر

يمام أّن يمثرة اًمّتقسم٦م يزيؾ أصمر اًمّذٟم٥م ذم اًمّدٟمٞم٤م وأظمرة، 

سملم اًمٕمٌد اُمتدح اهلل سمف ٟمٌّل اهلل وهق ارشم٤ٌمط وصمٞمؼ سملم اهلل و

 .[42]ص: ﴾ڇ   ڇڍ   ڍ   ڌ ﴿ :إسمراهٞمؿ وم٘م٤مل

 الُم٦م ُمـ اًمّذٟمقب، وًمٙمـ ًّ ومٚمٞمس ُمـ ذط اًمقٓي٦م اًم

 ٻ ٻ ﴿ :قمدم اإلسار قمٚمٞمٝم٤م واًمّتقسم٦م ُمٜمٝم٤م، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم

 ڀڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
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 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ، وٓ أسح[447-444:قمٛمران ]آل ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ُمـ هذه أي٦م قمغم أّن اًمّرضمؾ ىمد يٙمقن ُمـ اعمّت٘ملم سمؾ واعمحًٜملم 

وُمع ذًمؽ وم٘مد ي٘مع ُمٜمف اًمّذٟم٥م سمؾ اًمٗم٤مطمِم٦م وٓ يٛمٜمع ذًمؽ ُمـ 

سمٚمقهمف ُمرشم٦ٌم اعمّت٘ملم أهؾ اجلٜم٦ّم، سمنمط أّٟمف إذا ومٕمؾ اًمٗم٤مطمِم٦م 

اعمٕمّمٞم٦م ُمع أّٟمف ىمد ي٘مع  شمذيّمر وأىمٚمع وشم٤مب، ومٝمق إًذا ٓ يٍّم قمغم

 .ومٞمٝم٤م اعمّرة سمٕمد اعمّرة ًمٙمٜمّف يتقب ُمٜمٝم٤م أيًْم٤م يمّؾ ُم٤م وىمع ومٞمٝم٤م

ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[024]إقمراف: ﴾ک   گ   گ   گ
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 ايجايجة اخلطوة

 ايرنب املعتاد

 

ٔ فلّ أخّص ٌَ ساةلّ إذ أٟمف ىمد ُيتقهؿ أن ُمِم٤مهد  :ْو

٦ٌم قمغم اًمقىمقع ذم اعمٕمّمٞم٦م واًمذٟم٥م إٟمام شمٙمقن طملم اًمٕمٌقدي٦م اعمؽمشم

 !.ي٘مع اًمذٟم٥م ُمرة واطمدة

ومج٤مء هذا اًمٗم٘مف اًمٜمٌقي ًمٞمٌلم أن هذه اًمٕمٌقدي٦م شمتجدد 

 .وشمٙمقن يمّٚمام وىمع اًمذٟم٥م

٤ًٌم َأْذَٟم٥َم  ىَم٤مَل  َوُرسمَّاَم - َذڀْمًبڅم َأَصڅمَب  ٣َمْبًدا إِنَّ » :طىم٤مل   -َذْٟم

٧ٌُْم : َل ىَم٤م َوُرسمَّاَم - َأْذڀَمْبڈُم  َرِب : ٩َمٹَمڅمَل  فُ  ٩َمٹَمڅمَل  ِٓم، ٩َمڅم٨ْمٸِمرْ  -َأَص : َرٔمُّ

څم ٬َمفُ  َأنَّ  ٣َمْبِدي َأ٣َمٻمِؿَ  ڀْمچَم  َيٷْمٸِمرُ  َرٔمًّ  ٬مٶَِمْبِدي، ٨َمٸَمْرُت  ٔمِِف؟ َوَيځْمُٙمُذ  ا٬مذَّ

 َرِب : ٩َمٹَمڅمَل  َذڀْمًبڅم، َأْذڀَمچَم  َأوْ  َذڀْمًبڅم، َأَصڅمَب  ُٖمؿَّ اَّللَّ  ٠َمڅمءَ  َٰمڅم َٰمٺَمډَم  ُٖمؿَّ 

٧ٌُْم  َأوْ - َأْذڀَمْبڈُم  څم ٬َمفُ  َأنَّ  ٣َمْبِدي َأ٣َمٻمِؿَ : ٩َمٹَمڅمَل  ٩َمڅم٨ْمٸِمْرُه؟ َٙمَر،آ -َأَص  َرٔمًّ

ڀْمچَم  َيٷْمٸِمرُ   اَّللَُّ،٠َمڅمءَ  َٰمڅم َٰمٺَمډَم  ُٖمؿَّ  ٬مٶَِمْبِدي، ٨َمٸَمْرُت  ٔمِِف؟ َوَيځْمُٙمُذ  ا٬مذَّ

َم  َذڀْمًبڅم، َأْذڀَمچَم  ُٖمؿَّ    َأَصْبڈُم  َرِب : ٪َمڅمَل : ٪َمڅمَل  َذڀْمًبڅم، َأَصڅمَب : ٪َمڅمَل  َوُرٔمَّ
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٧ٌُْم َأذْ  ىَم٤مَل  َأوْ - څم ٬َمفُ  َأنَّ  ٣َمْبِدي َأ٣َمٻمِؿَ : ٩َمٹَمڅمَل  ِٓم، ٩َمڅم٨ْمٸِمْرهُ  آَٙمَر، -َٟم  َرٔمًّ

ڀْمچَم  َيٷْمٸِمرُ   .(1)«٠َمڅمءَ  َٰمڅم ٩َمٻْمٿمٶَْمټَمْؾ  َٖمالًَٖمڅم، ٬مٶَِمبِْدي ٨َمٸَمْرُت  ٔمِِف؟ َوَيځمُْٙمُذ  ا٬مذَّ

ـٍ إِٓ َو٬َمُف َذڀْمچٌم َيٶْمتڅمُدُه ا٬مٸَْمٿمٽْمڇََم َٔمٶْمَد » :طوىم٤مل  ـْ ٣َمْبٍد ُٰمڂْمِٰم َٰمڅم ِٰم

ٿمٽْمڇَِم، َأْو َذڀْمچٌم ُهَق ُٰمٹِمٿمٌؿ ٣َمٻَمٿمِْف ٓ ُيٸَمڅمِر٪ُمُف َ٘متَّك ُيٸَمڅمِرَق ا٬مدڀمٿمڅم، إِنَّ ا٬مٸْمَ 

أًمڅم ڀَمِسٿمًّڅم إَِذا ُذ٫ِمَر َذ٫َمرَ  ـَ ُٙمٻمَِؼ ُٰمٸْمتٽَمڅًم َٕمقَّ  .(2)«اٚمڂُْْمِٰم

 ش.ؿم٤مء ومٚمٞمٕمٛمؾ ُم٤م» :ومت٠مُمؾ ىمقًمف

 ـم٤معم٤م أٟمف يًتِمٕمر قمٔمؿ ذٟمٌف وقمٔمٛم٦م رسمف ومٞمتقب إًمٞمف وي١موب

  .حم٤مًم٦م ُمٓمٝمر ًمف ُمـ ذٟمٌف طم٤مضمز ًمف قمـ أن يٍّم قمٚمٞمفوم٢من ذًمؽ ٓ 

وـم٤معم٤م أن ذًمؽ حي٘مؼ ًمف هذه إٟمقاع ُمـ اًمٕمٌقدي٦م هلل وم٢من 

 إرض ًمٚمٌنم ذم -اعمث٤مًمٞم٦م-هق احل٤مًم٦م اًمًٚمقيمٞم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م  ٤مذًمؽ طم٘م  

 ش.يذٟمٌقن ومٞمًتٖمٗمرون اهلل ومٞمٖمٗمر هلؿ»

 

 
 

                                                           

 (.0172(، وُمًٚمؿ )1721أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 4)

 صححف إًم٤ٌمين.(، 4242أظمرضمف أمحد ) (0)
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 ايسابعة اخلطوة

 ياى وايفسح بايرنبإ

 

  :ـ القزيأم اإلٰمڅمم٪مڅمل 

اًمٗمرح سم٤معمٕمّمٞم٦م دًمٞمؾ قمغم ؿمدة اًمرهم٦ٌم ومٞمٝم٤م، واجلٝمؾ »

 .شسم٘مدر ُمـ قمّم٤مه، واجلٝمؾ سمًقء قم٤مىمٌتٝم٤م وقمٔمؿ ظمٓمره٤م

 اومٗمرطمف هب٤م همٓمك قمٚمٞمف ذًمؽ يمٚمف، وومرطمف هب٤م أؿمد ضرً »

 .شقمٚمٞمف ُمـ ُمقاىمٕمتٝم٤م

وٓ يٙمٛمؾ هب٤م ومرطمف،  اواعم١مُمـ ٓ شمتؿ ًمف ًمذة سمٛمٕمّمٞم٦م أسمدً »

٤مًمط ًم٘مٚمٌف، وًمٙمـ ؾمٙمر اًمِمٝمقة سمؾ ٓ ي٤ٌمذه٤م إٓ واحلزن خم

 .شحيجٌف قمـ اًمِمٕمقر سمف

 وُمتك ظَمكِمَ ىمٚمٌف ُمـ هذا احلزن، واؿمتدت همٌٓمتف وهوره»

ٕطمزٟمف  ٤مومٚمٞمتٝمؿ إيامٟمف، وًمٞمٌؽ قمغم ُمقت ىمٚمٌف، وم٢مٟمف ًمق يم٤من طمٞمً 

ارشمٙم٤مسمف ًمٚمذٟم٥م، وهم٤مفمف وصٕم٥م قمٚمٞمف، وٓ حيس اًم٘مٚم٥م سمذًمؽ، 

 .(1)شومحٞم٨م مل حيس سمف ومام جلرح سمٛمٞم٧م إيالم
                                                           

 (.4/432ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم )  (4)
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  :أصٌح٧م اخلٚمٞم٘م٦م قمغم صمالصم٦م أصٜم٤مف» :اسمـ اًمًامكىم٤مل 

صٜمػ ُمـ اًمذٟم٥م شم٤مئ٥م، ُمقـمـ ًمٜمٗمًف قمغم هجران  -4

  .ذٟمٌف، ٓ يريد أن يرضمع إمم رء ُمـ ؾمٞمئتف هذا اعمؼمِّز

وصٜمػ يذٟم٥م صمؿ يٜمدم، ويذٟم٥م وحيزن، ويذٟم٥م  -0

  .ويٌٙمل، هذا يرضمك ًمف وخي٤مف قمٚمٞمف

يٌٙمل  وصٜمػ يذٟم٥م وٓ يٜمدم وٓ حيزن، ويذٟم٥م وٓ -4

 .(1)شومٝمذا اًمٙم٤مئـ احل٤مئد قمـ ـمريؼ اجلٜم٦م إمم اًمٜم٤مر

يم٤من ي٘م٤مل آسمتٝم٤مج » :ىم٤مل يقٟمس سمـ اًمٕمقام سمـ احلقؿم٥م

 .(2)شسم٤مًمذٟم٥م أؿمد ُمـ ريمقسمف

واٟمٔمر طم٤مًمؽ ُمع ُمٕمّمٞم٦م  -أظمل اًمٙمريؿ-ومراضمع ٟمٗمًؽ 

، هؾ أٟم٧م ممـ يٗمرح سم٤معمٕمّمٞم٦م ويٌح٨م قمٜمٝم٤م ويًٕمك اهلل 

 !.هل٤م؟

رارة اخلٓمٞمئ٦م، وأن حترق وإي٤مك أن شمٜمًٞمؽ ًمذة اًمِمٝمقة ُم

 .ٟم٤مر اهلقى سمذرة اإليامن واًمّمالح ذم ىمٚمٌؽ

                                                           

 (.3/474ؿمٕم٥م اإليامن )  (4)

 (.3/474ؿمٕم٥م اإليامن )  (0)
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  وُمتك شمٙمقن اًمذٟمقب ؾم٥ٌم اهلالك واإلهالك؟

  :ذلم 
 ُمـ هذا اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر -اعمث٤مًمٞم٦م-طملم ٓ شمتح٘مؼ اًمقاىمٕمٞم٦م. 

 واًمٕمٌقدي٦م هلل (آؾمتٖمٗم٤مر)طملم ٓ يتح٘مؼ.  

 وقمٛمًك  ٤مرشمٙم٤مؾًم اطملم حتدث اعمٕمّمٞم٦م.  

 طملم ٓ يقّرث ًٓ   ٤م.وظمْمققمً  اًمذٟم٥م ذ

طمٞمٜمٝم٤م يًتح٘مقن اهلالك وي٘مع اإلهالك.  

إّٟمام ىمدر هذه اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص  واقمٚمؿ إن اهلل 

ذم واىمع احلٞم٤مة واًمًٚمقك ُمـ ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم  ٤مإجي٤مسمٞمً  اًمتحدث أصمرً 

  .سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف وحت٘مٞمؼ اًمٕمٌقدي٦م ًمف

ًٓ  ٤موضمؼموشمً  ٤مأُّم٠م طملم شمٙمقن ـمٖمٞم٤مٟمً   واؾمتٝمزاًء واؾمتٕمج٤م

 .ًمٚمٕمذاب

شمٙمقن هل رضم٦ًم اًمِمٞمٓم٤من، وذًمؽ ٓ يٙمقن إٓ ممـ 

ٌّف وقم٘مٚمف ووم١ماده  أضم٤مرٟم٤م اهلل -شمًّٚمط قمٚمٞمف إسمٚمٞمس ومٛمٚمؽ ُمٜمف ًم

 .وإي٤ميمؿ ُمـ ذًمؽ

  :أن طمدي٨م اًمٜمٗمس واخلقاـمر ُمٕمٗمق قمٜمٝم٤م :واغيً



 
 

    
 38 الخطىة الزابعة

 

w 

 w
 

٩مڃمڀمف ٚمڅم ٫مڅمڀمڈم ا٬مٽمٸمس ٰمٸمٴمقرة ٣مٛم اَلٴمځم ر٫ّمچم اَّلل ٩مٿمپمڅم 

  :ٙمقا١مر ٕمٶمتقر ٩مٺمره وهل

ٞم٦مإُم٤م ظمقاـمر رمح٤مٟم. 

 و ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦مأ. 

أو ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م. 

يم٤من اًمٕمٌد همػم ىم٤مدر قمغم أن حيجؿ ظمقاـمره ُمـ أن  ٤موعمّ 

 ختٓمر قمغم سم٤مًمف وومٙمره،

څمَوَز » :ىم٤مل طوم٘مد قمٗمك اهلل شمٕم٤ممم قمـ ذًمؽ4 ىم٤مل  إِنَّ اَّللَ ََتَ

َٖمڈْم ٔمِِف َأڀْمٸُمَسپَمڅم َٰمڅم َلْ َيَتٺَمٻمَّټُمقا َأْو َيٶْمټَمٻُمقا ٔمِفِ  تِل َٰمڅم َ٘مدَّ  .(1)«ُٰٕمَّ

 أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ وم٢من آٟمتٝم٤مء قمـ داع اًمٜمٗمس واخل٤مـمرسمؾ 

ـْ » :طوم٘مد ىم٤مل  .ُمـ اهلل اًمٙمريؿ اعمٜم٤من اء يقرث أضمرً اًمز   َٰم

 .(2)«َهّؿ ٔمَِسٿّمَئڇٍم ٩َمٻَمْؿ َيٶْمټَمٻْمپَمڅم ٫َمَتَبپَمڅم اَّلل ٣ِمٽمَْدُه َ٘مَسٽمَڇًم ٫َمڅمِٰمٻَمڇمً 

 
  

                                                           

   (.401(، وُمًٚمؿ )0702أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 4)

    (.444(، وُمًٚمؿ )7407أظمرضمف اًمٌخ٤مري )  (0)
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 اخلاَشة اخلطوة

 أيوا ايعاصي ازفًك
 

 .ال شم١مّيًٝم٤م ُمـ رمح٦م اهللسمٜمٗمًؽ اًمتل سملم ضمٜمٌٞمؽ وم ٤مروم٘مً 

 .وشم٠مُّمؾ قمٔمٞمؿ ومْمؾ اهلل وإطم٤ًمٟمف وسمّره قمٚمٞمؽ

ومال ُيِمٖمٚمٜمّؽ اًمِمٞمٓم٤من سمذٟمٌؽ قمـ أن شمٓم٤مًمع قمٌقدي٦م اهلل ذم 

 .وم٢من هذا ُم٘م٤مم قمٔمٞمؿ 4أصمر ُمٕمّمٞمتؽ

  :ومت٥م إمم اهلل وٓ شمٞم٠مس أو شم٘مٜمط

 حئ جئ ی ی ی ی ىئ ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

  .[44:]اًمٜمقر ﴾مئ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف

 .[74:]اًمزُمر ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ

  :وأضم٥م ٟمداء رسمؽ اًمرمحـ وهق يٜم٤مديؽ ،وم٤مًمتقسم٦م اًمتقسم٦م

ي٤م اسمـ آدم إٟمؽ ُم٤م دقمقشمٜمل ورضمقشمٜمل همٗمرت ًمؽ قمغم »

يم٤من ُمٜمؽ وٓ أسم٤مزم، ي٤م اسمـ آدم ًمق سمٚمٖم٧م ذٟمقسمؽ قمٜم٤من اًمًامء  ُم٤م
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 إرض سم٘مراب ًم٘مٞمتٜمل ًمق آدم اسمـ ي٤م صمؿ اؾمتٖمٗمرشمٜمل همٗمرت ًمؽ،

 .شُمٖمٗمرة سم٘مراهب٤م أشمٞمتؽ ؿمٞمئ٤م يب شمنمك ٓ ٞمتٜملًم٘م صمؿ ظمٓم٤مي٤م

 ي٤م قم٤ٌمدي إٟمٙمؿ ختٓمئقن سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر وأٟم٤م أهمٗمر اًمذٟمقب»

 .ش٤ممجٞمٕمً 

  .فٓو جتيب ُداء ربم
و حدخو يف رمحخّ   .ْو

إن اهلل يًٌط يده سم٤مًمٚمٞمؾ ًمٞمتقب ُمزء اًمٜمٝم٤مر، ويًٌط »

 ش.يده سم٤مًمٜمٝم٤مر ًمٞمتقب ُمزء اًمٚمٞمؾ

٤م قسم٦م اًمٜمّمقح ًمٞم٧ًم أًمٗم٤مفمً أن اًمت -ي٤م رقم٤مك اهلل-قمٚمؿ اصمؿ 

 .يٚمٝم٩م هب٤م اًمٚم٤ًمن دون ُمقاـمئ٦م اًم٘مٚم٥م واجلقارح

 :ةو اتلٔبث انلطٔح اىيت حِفع يه اىيت اسخهٍيج رشائطٓا
  :اةخداء ٌَ
  .اإلىمالع قمـ اًمذٟم٥م -4

 !.اًمٜمدم قمغم ُم٤م وم٤مت -0

  .اًمٕمزم اجل٤مزم قمغم شمرك ُمٕم٤مودشمف -4

  .واٟمتٝم٤مء سمٛمٕم٤مودة اًمتقسم٦م يمّٚمام وىمع اًمذٟم٥م -1
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 ايشادسة اخلطوة

 استعظِ ذنبو

 

اعم١مُمـ اًمت٘مل اًمذي خي٤مف ُمقٓه ويٕمٔمٛمف يًتٕمٔمؿ ذٟمٌف 

 .ويٙمؼم ذم ٟمٗمًف شم٘مّمػمه ذم ضمٜم٥م اهلل

 وسم٘مدر إيامن اعمرء وشمٕمٔمٞمٛمف هلل شمٕمٔمؿ ًمديف ُمٕمّمٞمتف وشمٙمؼم

 .قمٜمده ظمٓمٞمئتف

 ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ :يّمػ اهلل قم٤ٌمده اعمت٘ملم سم٘مقًمف

 .[42-41:]اًمذاري٤مت ﴾گ گ گ گ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :رىوذم آي٦م أظم

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ

ومرهمؿ ُم٤م هؿ قمٚمٞمف  ،[41-47:]آل قمٛمران ﴾ٿ ٺ

ُمـ شم٘مقى وقم٤ٌمدة وإٟمٗم٤مق وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ إٓ أهنؿ يًتٖمٗمرون اهلل ذم 

 .اًمقىم٧م اًمذي يروٟمف أىمرب ًمإلضم٤مسم٦م

 ويّمقر طم٤مل اعم١مُمـ ُمع اعمٕمّمٞم٦م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد 

 

w 

 

w 
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ڈَم إِنَّ اٚمڂُْمْ » :ومٞم٘مقل ٤مسم٤مًمٖمً  ٤مدىمٞم٘مً  اشمّمقيرً  ُف ٪َمڅم٣ِمٌد ََتْ ـَ َيَرى ُذڀُمقَٔمُف ٫َمځمڀَمَّ  ِٰم

َٗمَبٍؾ ََيَڅمُف َأْن َيٹَمَع ٣َمٻَمٿْمف، َوإِنَّ ا٬ْمٸَمڅمِٗمَر َيَرى ُذڀُمقَٔمُف ٫َمُذَٔمڅمٍب َٰمرَّ ٣َمَٛم 

 .(1)ش، ٩َمٹَمڅمل: ٔمِِف َهٺَمَذا، ٪َمڅمَل َأُٔمق ٠ِمپَمڅمٍب: ٔمٿَِمِدِه ٩َمْقَق َأڀْمٸِمفِ «َأڀْمٸِمفِ 

ٛمثٞمؾ سم٤مجلٌؾ أن همػمه ُمـ احلٙمٛم٦م ذم اًمت» :ىم٤مل اسمـ أيب مجرة

اعمٝمٚمٙم٤مت ىمد حيّمؾ اًمت٥ًٌم إمم اًمٜمج٤مة ُمٜمف، سمخالف اجلٌؾ إذا 

 .شؾم٘مط قمغم اًمِمخص ٓ يٜمجق ُمٜمف قم٤مدة

إٟمام يم٤مٟم٧م هذه صٗم٦م اعم١مُمـ ًمِمدة » :وىم٤مل اعمح٥م اًمٓمؼمي

ظمقومف ُمـ اهلل وُمـ قم٘مقسمتف ٕٟمف قمغم ي٘ملم ُمـ اًمذٟم٥م، وًمٞمس قمغم 

سم٤مهلل، ومٚمذًمؽ ىمؾ ظمقومف  ي٘ملم ُمـ اعمٖمٗمرة، واًمٗم٤مضمر ىمٚمٞمؾ اعمٕمروم٦م

 .شواؾمتٝم٤من سم٤معمٕمّمٞم٦م

 ًمق ووٕم٧م ٟمٗمز وإي٤مك قمغم :أظمل اًمٙمريؿ :ضٔر نلفسم

 ، وهق يّمقر طم٤مل اعم١مُمـ ُمع اعمٕمّمٞم٦م4ُمٞمزان اسمـ ُمًٕمقد 

 نيف ُرى ٌػاضيِا وذُٔبِا فيف أي الهفخني حراُا
 .!ُكٔن؟

                                                           

 (.7313أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)
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 .أٟمحـ ُمـ أوًمئؽ اًمذيـ يرون ذٟمقهبؿ يم٤مجل٤ٌمل

 .!ب؟أم ٌَ اذليَ يروُّ اكذلةا
 وهذه احل٤ًمؾمٞم٦م اعمرهٗم٦م واًمقضمؾ ُمـ اًمذٟم٥م واؾمتٕمٔم٤مُمف

سمؾ صٗم٦م هم٤مًم٦ٌم قمٜمد  ًمٞم٧ًم صٗم٦م اظمتص هب٤م اسمـ ُمًٕمقد 

 .قم٤مُم٦م اًمرقمٞمؾ إول

ًٓ ِهَل أََدقُّ ِّم  » :ىم٤مل ومٕمـ أٟمس  إڀِمَّٺُمْؿ ٬مَتٶَْمټَمٻُمقَن أ٣َْمَم

هَ ـ ٣َْمٿُمٽمٺُِمْؿ ٰمِ أ ٶَمِر إِْن ٫ُمٽمَّڅم ٬َمٽمَٶُمدُّ ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصِد ا٬مٽمَّبِِل ـَٛم ٣َمپمْ ـڅم ٣مَ ــْ ا٬مٱمَّ ِٰم

 .(1)«اٚمُْقٔمٹَِمڅمِت 

 .ُمت٤ًمئاًل  ٤موي٘مػ اعمًٚمؿ أُم٤مم هذا إصمر ُمِمدوهً 

ٕطمد اًمت٤مسمٕملم وأطمد شمالُمذشمف  ي٘مقل ذًمؽ أٟمس 

اًمٜم٦ًٌم سملم رؤي٦م أوًمئؽ ًمذٟمقهبؿ ورؤي٦م أصح٤مب اًمٜمٌل  اُمّمقرً 

ويت٤ًمءل ذم ٟمٗمًف ُم٤مذا قمًك أن شمٙمقن ذٟمقب أوًمئؽ  ،ط

يمٞمػ شمٙمقن اًمٜم٦ًٌم سملم رؤيتٜم٤م ًمذٟمقسمٜم٤م وشم٘مّمػمٟم٤م وسملم  .اًمت٤مسمٕملم

 .!ذاك اجلٞمؾ؟
                                                           

 (.7401اًمٌخ٤مري )أظمرضمف ( 4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11890&idto=11891&bk_no=52&ID=3622#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11890&idto=11891&bk_no=52&ID=3622#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11890&idto=11891&bk_no=52&ID=3622#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11890&idto=11891&bk_no=52&ID=3622#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11890&idto=11891&bk_no=52&ID=3622#docu
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 ًً  !.قمٚمٞمف؟أن ي٘مقل ًمق رأى ُم٤م ٟمحـ   ٤مُم٤مذا قمًك أٟم

ذ إ واًمِمٕمقر ٟمٗمًف ٟمٚمٛمًف قمٜمد طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن 

 طإن يم٤من اًمرضمؾ ًمٞمتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل » :ي٘مقل

، وإين ٕؾمٛمٕمٝم٤م ُمـ أطمديمؿ ذم اعم٘مٕمد اًمقاطمد ٤مومٞمّمػم هب٤م ُمٜم٤موم٘مً 

 .شأرسمع ُمرات

 إن اًمذٟمقب هل طم٤مًم٦م اؾمتج٤مسم٦م ًمداقمل اًمِمٞمٓم٤من، :أيخواغيً 

ُمٝمام صٖمرت اخلٓمٞمئ٦م، واًمِمٞمٓم٤من قمدو هلل، وم٤مؾمتج٤مسم٦م داقمل 

رمحـ أُمر قمٔمٞمؿ ُمٝمام طم٘مر ذم ٟمٔمر اًمِمٞمٓم٤من واًمٖمٗمٚم٦م قمـ داقمل اًم

  .اًمٕم٤ميص

ڀُمقِب  َوُُمَٹمََّراِت  إِيَّڅم٫ُمؿْ » :طىم٤مل   ُُمَٹمََّراِت  َٰمثَُؾ  ٩َمڃمڀِمََّم  ا٬مذُّ

ڀُمقِب  ـِ  ِّم  ڀَمَز٬مُقا ٫َمٹَمْقمٍ  ا٬مذُّ  َ٘متَّك ٔمٶُِمقدٍ  َذا َوَٗمڅمءَ  ٔمٶُِمقدٍ، َذا ٩َمَجڅمءَ  َوادٍ، َٔمٴْم

ڀُمقِب  ُُمٹَمََّراِت  َوإِنَّ  ُٙمْبَزََتُْؿ، َأڀْمٳَمُجقا  َصڅمِ٘مبپَُمڅم ِِبَڅم ُيڂْمَٙمْذ  َٰمتَك ا٬مذُّ

  .(1)«َُتْٻمٺِْمفُ 

وًمٙمـ  ،شمٜمٔمر إمم ِصٖمر اعمٕمّمٞم٦م ٓ :ي٘مقل سمالل سمـ ؾمٕمد

                                                           

 (، صححف إًم٤ٌمين.4242أظمرضمف أمحد ) ( 4)
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 !.اٟمٔمر إمم قمٔمٛم٦م ُمـ قمّمٞم٧م

  :ستاب غدم حػظيً اذلُٔبأن ٌَ أواغيً 
  .اًمت٤ًمهؾ واًمتقؾّمع ذم اعمِمتٌٝم٤مت -4

 اعمرأةاًمتقؾّمع ذم ىمْمٞم٦م اًميورة وأطمٙم٤مُمٝم٤م، ومتت٤ًمهؾ  -0

 ذم اًمٙمِمػ قمٜمد اًمٓمٌٞم٥م، واًمتقؾمع ُمـ ضمٝم٦م اخلدم واخل٤مدُم٤مت

  .سمحّج٦م اًميورة واًمتقؾمع ذم اىمتٜم٤مء اًمٗمْم٤مئٞم٤مت، وهٙمذا!

اؾمتٕمٔم٤مم  وُمثؾ هذا اًمتقؾّمع واًمت٤ًمهؾ مم٤م يْمٕمػ ذم اًمٜمٗمس

 !.اخلٓمٞمئ٤مت ويقرث اطمت٘م٤مر اًمّمٖم٤مئر ُمـ اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص

 إن اًمٜمٗمس اًمتل شمًتٕمٔمؿ اًمذٟم٥م وٓ حتت٘مر اعمح٘مرات ُمـ

 ًً  !.إًمٞمف ُمٜمف اسمف وومرارً  ٤ماًمذٟمقب أؿمد ُم٤م شمٙمقن صم٘م٦م سم٤مهلل وأٟم

  .وم٢من ذًمؽ وىم٤مي٦م هل٤م ُمـ أن شمٖمٗمؾ ومتٓمٞمش، ومتقهمؾ

  .ووىم٤مي٦م هل٤م ُمـ اهلٚمٙم٦م
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 ايشابعة اخلطوة

 أصًح خواطسى

 

ُمٕمٚمقم أن يمؾ أقمامل سمٜمل اًمٌنم إٟمام أصٚمٝم٤م ظم٤مـمرة وومٙمرة 

صٚمٝم٤م ظم٤مـمرة أو ، واعمٕمّمٞم٦م واخلٓمٞمئ٦م أوقمٛماًل  ٤مطمتك شمّمػم يمًًٌ 

  .ومٙمرة

ٛمٝم٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ  ًّ   :صمالث ظمقاـمر واخلقاـمر يمام ىم

ؼم واًمٗمْمؾ ـهل يمؾ ظم٤مـمرة ًمٕمٛمؾ اًم :اًمرمح٤مٟمٞم٦م :ألاولى

ـ اعمٜمٙمر ـر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـوـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وإُم يم٤مجلٝم٤مد

  .واًمّمدىم٤مت وهمػم ذًمؽ

  .اخلقاـمر اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ومٝمل ظمقاـمر اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر :الثاهية

 .قاـمر اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م ومٝمل اًمرؤى وإطمالماخل :الثالثة

واخلقاـمر أُمره٤م قمٔمٞمؿ ُمـ طمٞم٨م أهن٤م ٓ يٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م أي 

  :أطمد ُمـ اًمٌنم، وشمٙمٛمـ اخلٓمقرة ومٞمٝم٤م ُمـ ضمٝمتلم

 

w 
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ضمّؾ  يمقن أن اهلل شمٕم٤ممم ُمٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م ومٝمق :الجهة ألاولى

 ں ﴿و [43:]هم٤مومر ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ :وشمٕم٤ممم

 .[1:]ـمف ﴾ڻ ڻ

 .رة هل ذارة اًمٕمٛمؾ إوممُمـ يمقن اخل٤مـم :الجهة الثاهية

  .وم٤مًم٘مٚم٥م ًمقح واخلقاـمر ٟم٘مقش شمٜم٘مش ومٞمف

وأُم٤م اخلٓمرات ومِم٠مهن٤م أصٕم٥م  :ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

  .وم٢مهن٤م ُمٌدأ اخلػم واًمنم، وُمٜمٝم٤م شمتقًمد اإلرادات واهلٛمؿ واًمٕمزائؿ

ومٛمـ راقمك ظمٓمراشمف ُمٚمؽ زُم٤مم ٟمٗمًف وىمٝمر هقاه.  

وُمـ همٚمٌتف ظمٓمراشمف ومٝمقاه وٟمٗمًف ًمف أهمٚم٥م. 

إمم اهلٚمٙم٤مت اؾمتٝم٤من سم٤مخلٓمرات ىم٤مدشمف ىمٝمرً وُمـ ا.  

داومع اخلٓمرة وم٢من مل شمٗمٕمؾ » :يٹمقل ّم ٨مٜم هذا ا٬مٺمتڅمبو

وإرادة ومداومع  ٤مص٤مرت ومٙمرة ومداومٕمٝم٤م وم٢من مل شمٗمٕمؾ ص٤مرت مه  

ومداومع ذًمؽ وم٢من مل شمٗمٕمؾ  ٤موؾمٚمقيمً  ذًمؽ وم٢من مل شمٗمٕمؾ ص٤مر قمٛماًل 

 .!!شص٤مر قم٤مدة وؾمجٞم٦م

ـ هٜم٤م قمٚمٛمٜم٤م ظمٓمقرة اخلقاـمر و  .ٕمتٝم٤م وأصمر اؾمتدقم٤مئٝم٤مصمر ُمداومأُم
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 .ُمـ إصالح اخلقاـمر ٓسّمدُ وًمذا يم٤من 

  :وطريق إضالخٓا ٌَ ذالث جٓات
شمٗمريغ اًم٘مٚم٥م ُمـ اخلقاـمر اًمردّي٦م سمٕمدم آًمتٗم٤مت  :إو٦م

  .أو اؾمتدقم٤مء اًمردي ُمٜمٝم٤م

 وم٤مُمأله وأؿمٖمٚمف :ُمـ ُمٚمئف ٓسّمدُ وم٢مذا شمٗمّرغ اًم٘مٚم٥م يم٤من  :ا٬مثڅمڀمٿمڇم

  :رقسم٤مهلل وسمٛمحٌتف وهذا اإلؿمٖم٤مل ًمف مخس ـم

اًمٗمٙمرة ذم آي٤مشمف اعمٜمزًم٦م وشمٕمٚم٘مٝم٤م وومٝمؿ ُمراده ُمٜمٝم٤م.  

 اًمٗمٙمرة ذم آي٤مشمف اعمِمٝمقدة وآقمت٤ٌمر هب٤م وآؾمتدٓل هب٤م

وصٗم٤مشمف وطمٙمٛمتف وإطم٤ًمٟمف وسمره وىمد طمض اهلل قمغم  أؾمامئفقمغم 

  .هذا اًمتٗمٙمر وذم اًمٖم٤مومٚملم قمٜمف

 ئف وإطم٤ًمٟمف وإٟمٕم٤مُمف قمغم ظمٚم٘مف سم٠مصٜم٤مف آٓاًمٗمٙمرة ذم

  .محتف وُمٖمٗمرشمفاًمٜمٕمؿ وؾمٕم٦م ر

وهذه إٟمقاع اًمثالصم٦م شمًتخرج ُمـ اًم٘مٚم٥م ُمٕمروم٦م اهلل 

 .وحمٌتف وظمقومف ورضم٤مئف

  .وإرادات ًمذًمؽ اوم٠ميمٛمؾ اًمٜم٤مس أيمثرهؿ ظمقاـمر وومٙمرً 

يم٤مٟم٧م شمتزاطمؿ قمٚمٞمف اخلقاـمر  وهلذا قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 
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ُمرايض اًمرب شمٕم٤ممم ومرسمام اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م ذم صالشمف ويم٤من جيّٝمز  ذم

 .!!ن ىمد مجع سملم اجلٝم٤مد واًمّمالةضمٞمِمف وهق ذم اًمّمالة ومٞمٙمق

 اًمٗمٙمرة ذم قمٞمقب اًمٜمٗمس وآوم٤مهت٤م وذم قمٞمقب اًمٕمٛمؾ، ومٝمذه

 .اًمٗمٙمرة شمٙمن اًمٜمٗمس إُم٤مرة سم٤مًمًقء وحتٞمل اًمٜمٗمس اعمٓمٛمئٜم٦م

 ُمـ ُمّم٤مًمح اًمديـ -اًمٗمٙمرة ذم واضم٥م اًمقىم٧م ووفمٞمٗمتف

  .ومجع اهلّؿ يمٚمف قمٚمٞمف-واًمدٟمٞم٤م

  :وذ٬مؽ ٔمٴمريٹم٥م :مح٤مي٦م اخلقاـمر ُمـ احلرام واخلٓمٞمئ٦م :ا٬مثڅم٬مثڇم

ٞم٦م -4 ًّ   .ُمٗم٤مرىم٦م دواقمل احلرام وُمقاـمٜمف احل

  .واعم٠مٓتاعمقازٟم٦م واعم٘م٤مرٟم٦م وُمٕمروم٦م اًمٕمقاىم٥م  -0

 !.وازن سملم ًمّذة اإلىم٤ٌمل قمغم اهلل وًمّذة اإلىم٤ٌمل قمغم اًمرذائؾ-

 !.وازن سملم ًمّذة اًمذٟم٥م وًمّذة اًمٕمٗم٦م-

 وازن سملم ًمّذة آٟمتّم٤مر قمغم اًمِمٞمٓم٤من وىمٝمره وًمذة اًمٔمٗمر-

 !.ٕمّمٞم٦م واخلٓمٞمئ٦مسم٤معم

 ت وم٢من ذًمؽ مم٤م حيٛمل٠ٓموهٙمذا وازن وشمذيّمر اًمٕمقاىم٥م واعم

  .اخلقاـمر ُمـ أن شمًتدقمل احلرام اًمردي
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 ايجاَنة اخلطوة

 حاسب نفشو
 

ومح٤مؾمٌتٝم٤م قمام سمدر ُمٜمٝم٤م ُمـ  ٤مهؾ ظمٚمقت سمٜمٗمًؽ يقُمً 

  إىمقال وإومٕم٤مل؟

  أن شمٕمد ؾمٞمئ٤مشمؽ يمام شمٕمد طمًٜم٤مشمؽ؟ ٤موهؾ طم٤موًم٧م يقُمً 

  ـم٤مقم٤مشمؽ اًمتل شمٗمتخر سمذيمره٤م؟!. ٤ميقُمً سمؾ هؾ شم٠مُمٚم٧م 

 سم٤مًمري٤مء واًمًٛمٕم٦م وطمٔمقظ ٤مُمٜمٝم٤م ُمِمقسمً  اوم٢من وضمدت أن يمثػمً 

  .اًمٜمٗمس

 ومٙمٞمػ شمّمؼم قمغم هذه احل٤مل، وـمري٘مؽ حمٗمقف سم٤معمٙم٤مرة

  !.وإظمٓم٤مر؟

  وإوزار؟ ويمٞمػ اًم٘مدوم قمغم اهلل وأٟم٧م حمٛمؾ سم٤مٕصم٘م٤مل

 ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 .[43-42: ]احلنم ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 

w 

 

w 



 
 

    
الثامىةالخطىة   52 

 

w 

 w
 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[71:اًمزُمر] ﴾ى ې ې ې

طم٤مؾمٌقا أٟمٗمًٙمؿ ىمٌؾ » :وىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 أن حت٤مؾمٌقا، وزٟمقه٤م ىمٌؾ أن شمقزٟمقا، وم٢من أهقن قمٚمٞمٙمؿ ذم احل٤ًمب

أن حت٤مؾمٌقا أٟمٗمًٙمؿ اًمٞمقم، وشمزيٜمقا ًمٚمٕمرض إيمؼم، يقُمئذ  اهمدً 

 .شظم٤مومٞم٦مشمٕمروقن ٓ ختٗمك ُمٜمٙمؿ 

 :وىمد ُمدح اهلل شمٕم٤ممم أهؾ ـم٤مقمتف سم٘مقًمف :٣مبڅمدة وٙمٱمٿمڇم

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ خت حت جت يب ىب مب خب

 ﴾ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 .[72-71:]اعم١مُمٜمقن

ـْ  ـْ َهِذِه  ط ىَم٤مًَم٧ْم: ؾَم٠َمًْم٧ُم َرؾُمقَل اهللَِّ  قَم٤مئَِِم٦مَ  َوقَم قَم

سُمق :أَي٦مِ  ـَ َينْمَ ِذي ىُمقَن؟َأُهُؿ اًمَّ    َن اخْلَْٛمَر َوَيْنِ

ـَ َيٲُمقُٰمقَن، ـڅم ٔمٽِمڈَْم ا٬مٲِمِديِؼ! َو٬مٺَمٽِمَّپُمُؿ ا٬مَِّذيـَٓ يَ »څمَل: ـ٪مَ 

َٓ ُيٹْمبََؾ ِٰمٽمپُْمْؿ، ُأو٬مَِئَؽ  ٪ُمقَن، َوُهْؿ ََيَڅم٩ُمقَن َأْن  َوُيٲَمٻمُّقَن، َوَيتٲََمدَّ

اِت  ْٜمَ ـَ ُيَسڅمِر٣ُمقَن ِّم اَْلَ  .(1)«ا٬مَِّذي
                                                           

 صححف إًم٤ٌمين.(، 4417أظمرضمف اًمؽمُمذي ) (4)
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رام، يت٘مرسمقن إمم اهلل سم٤مًمٓم٤مقم٤مت، ٜم٤م اًمٙمٗمهٙمذا يم٤من ؾمٚم

 وي٤ًمرقمقن إًمٞمف سم٠مٟمقاع اًم٘مرسم٤مت، وحي٤مؾمٌقن أٟمٗمًٝمؿ قمغم اًمزٓت،

 .صمؿ خي٤مومقن أٓ يت٘مٌؾ اهلل أقمامهلؿ

طمؼ قمغم احل٤مزم اعم١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر أٓ يٖمٗمؾ قمـ 

 ،حم٤مؾم٦ٌم ٟمٗمًف واًمتْمٞمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذم طمريم٤مهت٤م وؾمٙمٜم٤مهت٤م وظمٓمقاهت٤م

قهرة ٟمٗمٞم٦ًم يٛمٙمـ أن يِمؽمي هب٤م ومٙمؾ ٟمٗمس ُمـ أٟمٗمس اًمٕمٛمر ضم

 .يمٜمز ُمـ اًمٙمٜمقز ٓ يتٜم٤مهك ٟمٕمٞمٛمف أسمد أسم٤مد

وم٢مو٤مقم٦م هذه إٟمٗم٤مس، أو اؿمؽماء ص٤مطمٌٝم٤م ُم٤م جيٚم٥م 

وأمح٘مٝمؿ  هاليمف ظمنان قمٔمٞمؿ، ٓ يًٛمح سمٛمثٚمف إٓ أضمٝمؾ اًمٜم٤مس

 .وأىمٚمٝمؿ قم٘ماًل 

 ٻ ٱ ﴿ :وإٟمام ئمٝمر ًمف طم٘مٞم٘م٦م هذا اخلنان يقم اًمتٖم٤مسمـ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .[42:ل قمٛمران]آ ﴾ٿ ٿ ٿ

ٔائد حماستث انلفس   :ٌَ ف
قمغم قمٞمقب اًمٜمٗمس، وُمـ مل يٓمٚمع قمغم قمٞم٥م  آـمالع -4

 .ٟمٗمًف مل يٛمٙمٜمف إزاًمتف
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 .اًمتقسم٦م واًمٜمدم وشمدارك ُم٤م وم٤مت ذم زُمـ اإلُمٙم٤من -0

ُمٕمروم٦م طمؼ اهلل شمٕم٤ممم وم٢من أصؾ حم٤مؾم٦ٌم اًمٜمٗمس هق  -4

 .حم٤مؾمٌتٝم٤م قمغم شمٗمريٓمٝم٤م ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم

 .اٟمٙم٤ًمر اًمٕمٌد وزًمتف سملم يدي رسمف  -1

وقمٗمقه ورمحتف سمٕم٤ٌمده ذم  ُمٕمروم٦م يمرم اهلل  -7

 .أٟمف مل يٕمجؾ قم٘مقسمتٝمؿ ُمع ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اعمٕم٤ميص واعمخ٤مًمٗم٤مت

ُم٘م٧م اًمٜمٗمس واإلزراء قمٚمٞمٝم٤م، واًمتخٚمص ُمـ اًمٕمج٥م  -7

 .ورؤي٦م اًمٕمٛمؾ

آضمتٝم٤مد ذم اًمٓم٤مقم٦م وشمرك اًمٕمّمٞم٤من ًمتًٝمؾ قمٚمٞمف  -1

 . سمٕمداعمح٤مؾم٦ٌم ومٞمام

 رد احل٘مقق إمم أهٚمٝم٤م، وؾمؾ اًمًخ٤مئؿ، وطمًـ اخلٚمؼ، -2

 .وهذه ُمـ أقمٔمؿ صمٛمرات حم٤مؾم٦ٌم اًمٜمٗمس
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 ايتاسعةاخلطوة 

 قطاز ايعُس
 

  يمؿ أشمك قمٚمٞمؽ؟ :ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ ًمرضمؾ

 .ؾمتقن ؾمٜم٦م :ىم٤مل

أٟم٧م ُمٜمذ ؾمتلم ؾمٜم٦م شمًػم إمم رسمؽ يقؿمؽ أن  :ىم٤مل ًمف

 !.شمّمؾ

ام ُم٣م ُمٜمؽ يقم إٟمام أٟم٧م أي٤مم، يمٚم :وىم٤مل أسمق اًمدرداء

 .ُم٣م سمٕمْمؽ

 !ومٞم٤م أسمٜم٤مء اًمٕمنميـ! يمؿ ُم٤مت ُمـ أىمراٟمٙمؿ وختٚمٗمتؿ؟

وي٤م أسمٜم٤مء اًمثالصملم! أصٌتؿ سم٤مًمِم٤ٌمب قمغم ىمرب ُمـ اًمٕمٝمد 

 ومام شم٠مؾمٗمتؿ؟

د ـق ىمـوي٤م أسمٜم٤مء إرسمٕملم! ذه٥م اًمّم٤ٌم وأٟمتؿ قمغم اًمٚمٝم

 !!قمٙمٗمتؿ

 !!وي٤م أسمٜم٤مء اخلٛمًلم ! شمٜمّمٗمتؿ اعم٤مئ٦م وُم٤م أٟمّمٗمتؿ

 .! أٟمتؿ قمغم ُمٕمؽمك اعمٜم٤مي٤م ىمد أذومتؿوي٤م أسمٜم٤مء اًمًتلم
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 !ًم٘مد أهومتؿ ؟أشمٚمٝمقن وشمٚمٕمٌقن

َر َأَٗمٻَمُف َ٘متَّك َٔمٻمَّٷمَ اَّللَّ َأ٣ْمَذَر » :طوىم٤مل  ُف ِٟمِت٥َم إ٦َِم اْٰمِرٍئ َأٙمَّ

 .(1)«َٟمٽمَڇمً 

يم٤من شمقسم٦م سمـ اًمّمٛم٦م ُمـ اعمح٤مؾمٌلم ٕٟمٗمًٝمؿ ومح٥ًم 

، وم٢مذا هق اسمـ ؾمتلم ؾمٜم٦م، ومح٥ًم أي٤مُمٝم٤م، وم٢مذا هل أطمد ٤ميقُمً 

  :وقمنمون أًمػ يقم ومخًامئ٦م يقم، ومٍمخ وىم٤مل

  ي٤م ويكم! أًم٘مك ريب سم٠مطمد وقمنميـ أًمػ ذٟم٥م؟»

 قمٚمٞمٝمـ ٤ميمٞمػ وذم يمؾ يقم آٓف ُمـ اًمذٟمقب؟ صمؿ ظمر ُمٖمِمٞمً 

اًمٗمردوس  ي٤م ًمؽ ريمْم٦م إمم» :ي٘مقل وم٢مذا هق ُمٞم٧م، ومًٛمٕمقا ىم٤مئاًل 

 .شإقمغم

  :أيخ املسيً
يمؿ صالة أوٕمتٝم٤م؟ 

يمؿ مجٕم٦م هت٤موٟم٧م هب٤م؟ 

يمؿ صٞم٤مم شمريمتف؟  

                                                           

 (.7143أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11749&idto=11754&bk_no=52&ID=3595#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11749&idto=11754&bk_no=52&ID=3595#docu
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يمؿ زيم٤مة سمخٚم٧م هب٤م؟  

؟يمؿ طم٩م ومقشمف  

يمؿ ُمٕمروف شمٙم٤مؾمٚم٧م قمٜمف؟ 

؟يمؿ ُمٜمٙمر ؾمٙم٧م قمٚمٞمف 

يمؿ ٟمٔمرة حمرُم٦م أصٌتٝم٤م؟ 

؟يمؿ يمٚمٛم٦م وم٤مطمِم٦م شمٙمٚمٛم٧م هب٤م 

يمؿ أهمْم٧ٌم واًمديؽ ومل شمروٝمام؟  

يمؿ ىمًقت قمغم وٕمٞمػ ومل شمرمحف؟  

يمؿ ُمـ اًمٜم٤مس فمٚمٛمتف؟ 

يمؿ ُمـ اًمٜم٤مس أظمذت ُم٤مًمف؟ 

 تِل؟» :طىم٤مل رؾمقل اهلل ـْ ُأٰمَّ ـِ اٚمٸُْْمٻمُِس ِٰم  «َإَٔمْدُروَن َٰم

َٓ َُمَت٤مَع، َٓ ِديٜم٤َمَر َو َٓ ِدْرَهَؿ ًَمُف َو ـْ  ٸْمٻمُِس ٚمُْ » :ىَم٤مًُمقا: اعمُْْٗمٚمُِس ومِٞمٜم٤َم َُم

ـْ َيځْمِِت َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم ٔمٲَِماَلٕمِِف َوِصٿَمڅمِٰمِف، َوَيځْمِِت ٪َمْد ٠َمَتؿَ  تِل َٰم ـْ ُأٰمَّ  ِٰم

َب  َهَذا، َو٪َمَذَف َهَذا، َوَأ٫َمَؾ َٰمڅمَل َهَذا، َوَٟمٸَمَؽ َدَم َهَذا، َوََضَ



 
 

    
التاسعةالخطىة   58 

 

w 

 w
 

ـْ َ٘مَسٽمَڅمٕمِ  َذا ِٰم ـْ َ٘مَسٽمَڅمٕمِِف، َوَِلَ َذا ِٰم ا ٩َمٽمٿَِمڈْم ، ٩َمڃمِذَ فِ َهَذا، ٩َمٿُمٹْمَتصُّ َِلَ

ـْ َٙمٴَمڅمَيڅمُهْؿ ٩َمٴُمِرَ٘مڈْم  َ٘مَسٽمَڅمُٕمُف ٪َمْبَؾ َأْن َيٹْمِِضَ َٰمڅم ٣َمٻَمٿْمِف، ُأِٙمَذ ِٰم

 .(1)«٣َمٻَمٿْمِف ُٖمؿَّ ١ُمِرَح ِّم ا٬مٽمَّڅمرِ 

إٟم٤م ًمٜمٗمرح سم٤مٕي٤مم ٟم٘مٓمٕمٝم٤م.  

ويمؾ يقم ُم٣م يدين ُمـ إضمؾ. 

 ًاوم٤مقمٛمؾ ًمٜمٗمًؽ ىمٌؾ اعمقت جمتٝمد.  

وم٢مٟمام اًمرسمح واخلنان ذم اًمٕمٛمؾ. 

، يمؾ اوم٤مُٕمر ظمٓمػم ضمدً  :ُم٧م ذم احلٞم٤مةاصٚمح إُمقر ُم٤مدأ

سمٜمل آدم ظمٓم٤مء، ًمٙمـ ذم اًمدٟمٞم٤م اقمتذار، وشمٕمقيض، وهدي٦م، 

واهلدي٦م شمذه٥م سمقطمر اًمّمدر، وآقمتذار ُم٘مٌقل، واخلٓم٠م اعم٤مزم 

شمدومع اعمٌٚمغ، ومام دُم٧م ذم اًمدٟمٞم٤م ومٙمؾ رء ًمف طمؾ، أُم٤م إذا شمقىمػ 

ٓمقًمتؽ أن اًم٘مٚم٥م ظمتؿ اًمٕمٛمؾ، ومٙمؾ سمٜمل آدم ظمٓم٤مء، ًمٙمـ سم

ًمٞمٙمقن طم٤ًمسمؽ يقم  اقمًػمً  ٤مشمٕمتذر، وأن حت٤مؾم٥م ٟمٗمًؽ طم٤ًمسمً 

  .ااًم٘مٞم٤مُم٦م يًػمً 

                                                           

 (.0721أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (4)
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 ايعاشسةاخلطوة 

 نن ههرا عند ايزية

 

ٟمٗمس اعم١مُمـ  يّمقر قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

ًمٜمٗمس اعم١مُمـ أؿمد » :طملم يقاىمع اخلٓم٠م هذا اًمتّمقير ومٞم٘مقل

 .شُمـ اخلٓمٞمئ٦م ُمـ اًمٕمّمٗمقر طملم ي٘مذف سمف ٤مارشمٙم٤مًو 

ٙمؿ هق ؿم٤مؾمع اًمٗمرق سملم ُم٤م يراه قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو وم

 ظمٓمٞمئ٦م وسملم ُم٤م ٟمراه ٟمحـ يمذًمؽ. 

وىمد يٜمٍمف ٟمٔمر اعمرء إمم صٖمر اخلٓمٞمئ٦م ومٞمٜمٌف سمالل 

ٓ شمٜمٔمر إمم صٖمر اخلٓمٞمئ٦م » :ؾمٕمد إمم هذا اعمًٚمؽ إذ ي٘مقل سمـا

 .شوًمٙمـ اٟمٔمر إمم قمٔمؿ ُمـ قمّمٞم٧م

 .[47: ]اًمٜمقر ﴾ھ ہ ﴿

قب، وٟمٜمًك أهن٤م ىمد دمتٛمع يمثػما ُم٤م ٟمًتٝملم سمّمٖم٤مئر اًمذٟم

وىمد اٟمتنم سملم اًمٜم٤مس يمثػما أن اًمذٟم٥م ُم٤مدام  ،قمغم اًمرضمؾ ومتٝمٚمٙمف

 

w 

 

w 
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صٖمػما ومال ظمقف وٓ محؾ هلٛمف وم٢مٟمف وٓؿمؽ ذاه٥م وهق ُمٙمٗمر 

 .سم٤مًمٓم٤مقم٦م

 !.ومٙمؿ ُمـ اًمٜم٤مس يرشمٙم٥م ُأُمقًرا ئمٜمٝم٤م هٞمٜم٦م

 اإلسار قمغم اًمّمٖمػمة ىمد ي٤ًموي» :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 .شقمٚمٞمٝم٤مإصمٛمف إصمؿ اًمٙمٌػمة أو يرسمك 

إذا أس اإلٟم٤ًمن قمغم » :وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم 

 .شاًمّمٖمػمة وص٤مر هذا ديدٟمف ص٤مرت يمٌػمة سم٤مإلسار ٓ سم٤مًمٗمٕمؾ

صحٞمح أن اًمذٟمقب اًمّمٖمػمة سم٤مًمٗمٕمؾ شمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مقم٤مت 

 گ گ﴿ :وسم٤مضمتٜم٤مب اًمٙم٤ٌمئر ُمع اًمت٘مقى، ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 .[44: ]اًمٜم٤ًمء ﴾ڱ

ٕمٚمامء شمٕمٔمؿ هب٤م اًمّمٖم٤مئر وشمٙمؼم ًمٙمـ هٜم٤مك أُمقرا ذيمره٤م اًم

ويث٘مؾ اصمره٤م قمغم ىمٚم٥م اعمرء وٟمٗمًف طمتك هتٚمٙمف وطمتك شمٙمٌف قمغم 

 ،وضمٝمف

ـَ » :طيمام أظمؼم  َتټِمٶْم َـّ جَيْ ُ ڀُمقِب ٩َمڃمَِنَّ َراِت ا٬مذُّ څم٫ُمْؿ َوُُمَٹمَّ إِيَّ
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ُٗمِؾ َ٘متَّك ُُيْٻمٺِْمٽمَفُ   .(1)«٣َمَٛم ا٬مرَّ

رات اًمذٟمقب ًمٞم٧ًم يم٤ٌمئر يم٤مًمنىم٦م واًمزٟم٤م واًم٘م  .تؾوحُم٘مَّ

 وًمٙمٜمٝم٤م اًمتل يًتّمٖمره٤م اإلٟم٤ًمن وٓ يًتٕمٔمٛمٝم٤م وهل 

رات اًمذٟمقب- سم٤مب قمٔمٞمؿ ُمـ إسمقاب اًمتل يدظمؾ ُمٜمٝم٤م  -حُم٘مَّ

  اًمِمٞمٓم٤من،

وهل قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم قمٔمٞمٛم٦م، يٗمٕمٚمٝم٤م اإلٟم٤ًمن ٓ يٚم٘مك هل٤م 

ًٓ ومتجتٛمع قمٚمٞمف طمتك هُتٚمِٙمف  .سم٤م

ر  ٿْمٴَمڅمنَ  إِنَّ » :ُمٜمٝم٤م طًمذًمؽ طمذَّ  ٶْمَبَد ٕمُ  َأنْ  َيئَِس  ٪َمْد  ا٬مٱمَّ

َْصٽمَڅممُ  ْٕ ـْ  ا٬ْمٶَمَرِب، ٔمځَِمْرضِ  ا َض  َو٬َمٺمِ  َذ٬مَِؽ، ٔمُِدونِ  ِٰمٽمْٺُمؿْ  َٟمَٜمْ

َراِت   .(2)«اٚمُْقٔمٹَِمڅمُت  َوِهلَ  َٔمڅمٚمََْحٹمَّ

يم٤ٌمر  وريض اهلل شمٕم٤ممم قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد عم٤م يم٤من يٕمظ

ًٓ هل » :اًمت٤مسمٕملم ٕصح٤مب رؾمقل اهلل ىم٤مئاًل  إٟمٙمؿ ًمتٕمٛمٚمقن أقمام

 ملسو هيلع هللا ىلصُمـ اًمِمٕمر يُمٜم٤َّم ٟمٕمده٤م قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل أدق ذم أقمٞمٜمٙمؿ 

 .اعمٝمٚمٙم٤مت :أي شُمـ اعمقسم٘م٤مت
                                                           

 صححف إًم٤ٌمين.(، 4242أظمرضمف أمحد )( 4)

 صححف إًم٤ٌمين (0)
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 ًمٙم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم وإذا يم٤مٟم٧م هذه ُمققمٔم٦م اسمـ ُمًٕمقد 

وهؿ ُمـ هؿ قِم٤ٌمدة وقِمٚماًم ومٙمٞمػ ًمق رأى اسمـ ُمًٕمقد طم٤مًمٜم٤م 

 .!اًمٞمقم؟

ؾ اعمقاصالت ب ُمـ حُمّمِّ  .يمٞمػ ًمق رأى رضماًل يتٝمرَّ

ٛمؾ سمٙمالٍم خيدش أو رأى ُمـ يٛمزح ُمع زُمٞمٚمتف ذم اًمٕم

 !.احلٞم٤مء؟

 .أو رأى اُمرأة شمٚمٌس قم٤ٌمءة حتت٤مج إمم قم٤ٌمءة أظمرى شمًؽمه٤م

 .وُمثؾ ذًمؽ يمثػم ضمًدا

 .[47: ]اًمٜمقر ﴾ ے ھ ھ ھ ھ ہ ﴿

 :، عم٤م ىم٤مًم٧م ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل ًمٕم٤مئِم٦م طىم٤مل 

٬َمٹَمْد » :ىم٤مل هل٤م -أهن٤م ىمّمػمة :شمٕمٜمك-طمًٌؽ ُمـ صٗمٞم٦م يمذا ويمذا 

 .(1)«ڈْم ٔمَِمِء ا٬ْمَبْحِر ٚمَََزَٗمْتفُ ٪ُمٻْمڈِم ٫َمٻمټَِمڇًم ٬َمْق ُٰمِزَٗم 

ت ًمقٟمف أو ـمٕمٛمف أو رحيف» :يٕمٜمل  .شهمػمَّ

ٔمٿمٽمم رٗمٌؾ جيرُّ إزاَره ٰمـ اَُلٿمالِء » :طوىم٤مل رؾمقل اهلل 
                                                           

 صححف إًم٤ٌمين.( 4777أظمرضمف اًمؽمُمذي ) (4)
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 .(1)«ُٙمِسػ ٔمف، ٩مپمق يتَجٻْمَجُؾ ّم إرِض إ٦م يقِم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇمِ 

ا ًٌ رات اًمذٟمقب هتٚمؽ اعمرء ومام سم٤مًمؽ  :وخخا إذا يم٤مٟم٧م حُم٘مَّ

 .قبسمٙم٤ٌمئر اًمذٟم

إن آدم ُأظمِرج ُمـ اجلٜم٦م سمٚم٘مٛم٦م أيمٚمٝم٤م، وإسمٚمٞمس دظمؾ  :أيخ

 اًمٜم٤مر سمًجدة شمريمٝم٤م،

رات اًمذٟمقب  4وم٢مي٤مك  ھ ھ ہ ﴿صمؿ إي٤مك ُمـ حُم٘مَّ

 .[47:]اًمٜمقر ﴾ے ھ ھ

يتقًمد ُمٜمف ًمدى  -أظمل اًمٙمريؿ-وم٢من اؾمتٕمٔم٤مم اًمذٟم٥م 

 ص٤مطمٌف اؾمتٖمٗم٤مر وشمقسم٦م، وسمٙم٤مء وٟمدم، وإحل٤مح قمغم اهلل 

 .ـ ؿم١مُمف ووسم٤مًمفسم٤مًمدقم٤مء وؾم١ماًمف ختٚمٞمّمف ُم

ـ ص٤مطمٌف ُمـ آٟمتّم٤مر  ٤مىمقيً  ٤موُم٤م يٚم٨ٌم أن يقًمد داومٕمً  يٛمٙمِّ

 .قمغم ؿمٝمقشمف واًمًٞمٓمرة قمغم هقاه

أُم٤م أوًمئؽ اًمذيـ حيت٘مرون اًمذٟم٥م ومٞمِمٕمر أطمدهؿ سم٤مًمٜمدم 

ويٕمزم قمغم اًمتقسم٦م، ًمٙمٜمٝم٤م قمزيٛم٦م وٕمٞمٗم٦م هقم٤من ُم٤م شمٜمٝم٤مر ُمرة 

 .أظمرى أُم٤مم دواقمل اعمٕمّمٞم٦م
                                                           

 (.0222(، ُمًٚمؿ )4127ي )رواه اًمٌخ٤مر (4)



 
 

    
العاشزةالخطىة   64 

 

w 

 w
 

  



 
 
 

 65 خطىات الخزوج من املعاص ي وشؤمها
 

w 

 w
 

 

 عصسة احلاديةاخلطوة 

 ى وحمكسات ايرنوبإيا
 

ويٚمحؼ سمام ُم٣م ُمـ اؾمتٕمٔم٤مم اًمذٟم٥م4 اخلقف ُمـ 

 .٤مسمٚمٞمٖمً  وييب هل٤م ُمثاًل  طحم٘مرات اًمذٟمقب، ومٞمحذر ُمٜمٝم٤م 

ڀمقِب، ٫مٹمقٍم ڀمز٬مقا » :طىم٤مل رؾمقل اهلل   إيَّڅم٫مؿ وُُمٹِمراِت ا٬مذُّ

ـِ واٍد ، ٩مجڅمء ذا ٔمٶُمقدٍ، ٘متَّك أڀمٳمجقا ٙمبزََتؿ، وإنَّ ُُمٹِمراِت  ّم ٔمٴم

ڀمقِب ٰمتَ   .(1)«ك ُيڂمٙمُذ ِبڅم صڅم٘مبپُمڅم َُتٻمٺُِمفا٬مذُّ

إيڅم٫مؿ وُمٹمرات ا٬مذڀمقب ٩مڃمَنـ جيتټمٶمـ ٣مٛم » :ط وىم٤مل

٫مټمثؾ  َضب َلـ ٰمثاًل  ملسو هيلع هللا ىلصا٬مرٗمؾ ٘متك ُيٻمٺمٽمف، وإن رٟمقل اَّلل 

يٽمٴمٻمؼ  ٪مقم ڀمز٬مقا أرض ٩مالة، ٩محض صٽمٿمع ا٬مٹمقم، ٩مجٶمؾ ا٬مرٗمؾ

 وأٗمجقا ا٩مٿمجلء ٔمڅم٬مٶمقد، وا٬مرٗمؾ جيلء ٔمڅم٬مٶمقد، ٘متك َجٶمقا ٟمقادً 

 .(2)«ٳمجقا ٰمڅم ٪مذ٩مقا ٩مٿمپمڅموأڀم اڀمڅمرً 

                                                           

 (، صححف إًم٤ٌمين.00420أظمرضمف أمحد )( 4)

 (، صححف إًم٤ٌمين.4242أظمرضمف أمحد )( 0)
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ًمِم١مم اضمتامع  4طوهق شمِمٌٞمف سمٚمٞمغ ُمـ أومّمح اًمٜم٤مس 

 ..واًمث٤مين يمذًمؽ. ٤ماًمذٟمقب قمغم اًمٕمٌد، وم٤مًمٕمقد ٓ يّمٜمع ؿمٞمئً 

 .يِمٕمؾ اًمٜم٤مر ويٜمْم٩م اًمٕمِم٤مء ٤مًمٙمٜمٝم٤م طملم دمتٛمع شمّمٌح طمٓمًٌ 

 ًً   :هذا اعمٕمٜمك ٤موهلذا يقيص اسمـ اعمٕمتز سمذًمؽ ُم٘متٌ

٘مكظمؾ اًمذٟمقب صٖمػمه٤م ويمٌػمه٤م ذاك اًمت.  

واصٜمع يمامش ومقق أرض اًمِمقك حيذر ُم٤م يرى.  

حت٘مرن صٖمػمة إن اجل٤ٌمل ُمـ احلَم ٓ.  

 :هل٤م اًل ـُمـ ذًمؽ ىم٤مئ ٦م ـزوضمف قم٤مئِم طذر ـوحي

څمِك وُُمٹمَّراِت ا٣ٕممِل ٩مڃمنَّ َلڅم ِٰمـ اَّللِ ١مڅم٬مًبڅم ،يڅم ٣مڅمئٱمڇمُ »  .(1)«إيَّ

ؾمٛمٕم٧م  :ىم٤مل وذم طمدي٨م قمٛمرو سمـ إطمقص 

 ...َأيُّ َيْقٍم َهَذا؟» :٦م اًمقداع ًمٚمٜم٤مسي٘مقل ذم طمج طرؾمقل اهلل 

ـْ 
ـْ َأْن ُيٶْمَبَد ِّم ٔماَِلِد٫ُمْؿ َهِذِه َأَٔمًدا َو٬َمٺمِ ٿْمٴَمڅمَن ٪َمْد َأيَِس ِٰم إِنَّ ا٬مٱمَّ

َض ٔمِفِ  ـْ َأ٣ْمَم٬مٺُِمْؿ ٩َمَسَٜمْ َتٹِمُروَن ِٰم  .(2)« َٟمَتٺُمقُن ٬َمُف ١َمڅم٣َمڇٌم ٩مٿِمَم ََتْ

                                                           

 (، صححف إًم٤ٌمين.01147أظمرضمف أمحد )( 4)

 (، طمًٜمف إًم٤ٌمين.4174أظمرضمف اًمؽمُمذي )( 0)
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ًمتحذيـر وشمتٙمرر وص٤مي٤م ؾمٚمػ إُم٦م ذم ا :وصڅميڅم ا٬مسٻمػ

 .ُمـ اعمح٘مرات وسمٞم٤من ظمٓمـقرة ذًمؽ قمغم اعمرء

 إن اًمٕمٌد ًمٞمذٟم٥م اًمذٟم٥م اًمّمٖمػم وٓ يٜمدم قمٚمٞمف» :ىم٤مل يمٕم٥م

ويٕمٛمؾ  وٓ يًتٖمٗمر ُمٜمف، ومٞمٕمٔمؿ قمٜمد اهلل طمتك يٙمقن ُمثؾ اًمٓمقد4

  اًمذٟم٥م اًمٕمٔمٞمؿ ومٞمٜمدم قمٚمٞمف ويًتٖمٗمر ُمٜمف، ومٞمّمٖمر قمٜمد اهلل
 .شطمتك يٖمٗمر ًمف

يّمٖمر اًمذٟم٥م  سم٘مدر ُم٤م» :وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض 

قمٜمدك يمذا يٕمٔمؿ قمٜمد اهلل وسم٘مدر ُم٤م يٕمٔمؿ قمٜمدك يمذا يّمٖمر قمٜمد 

 .شاهلل

 ُمـ قمٛمؾ طمًٜم٦م وإن صٖمرت» :أٟمف ىم٤مل وقمـ احلًـ 

صٖمرت  ذم ىمٚمٌف، وىمقة ذم قمٛمٚمف، وإن قمٛمؾ ؾمٞمئ٦م وإن اأورصمتف ٟمقرً 

 .شذم قمٛمٚمف ٤مذم ىمٚمٌف ووٕمٗمً  وم٤مطمت٘مره٤م أورصمتف فمٚماًم 

إن اًمرضمؾ » :أٟمف ىم٤مل وقمـ أيب أيقب إٟمّم٤مري 

ًمٞمٕمٛمؾ احلًٜم٦م يتٙمؾ قمٚمٞمٝم٤م، ويٕمٛمؾ اعمح٘مرات طمتك ي٠ميت اهلل 

وىمد أظمٓمرشمف، وإن اًمرضمؾ ًمٞمٕمٛمؾ اًمًٞمئ٦م ومٞمٖمرق ُمٜمٝم٤م طمتك ي٠ميت 

 .ش٤ماهلل آُمٜمً 
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إذا قمرف هذا وم٤مؾمت٘مالل اًمٕمٌد » :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

اعمٕمّمٞم٦م قملم اجلرأة قمغم اهلل، وضمٝمؾ سم٘مدر ُمـ قمّم٤مه، وسم٘مدر 

إذا اؾمتّمٖمر اعمٕمّمٞم٦م واؾمت٘مٚمٝم٤م ه٤من  طم٘مف4 وإٟمام يم٤من ُم٤ٌمرزة ٕٟمف

 .شقمٚمٞمف أُمره٤م، وظمٗم٧م قمغم ىمٚمٌف4 وذًمؽ ٟمقع ُم٤ٌمرزة

 ًٓ   :ومٙمؿ ُمـ يمٚمٛم٦م ٓ ٟمٚم٘مل هل٤م سم٤م

 .ؾمخري٦م سمٛمًٚمؿ أو مهز ًمف، أو وىمقع ذم قمروف

 .أو يمٚمٛم٦م همػم ص٤مدىم٦م، ٟمْمٞمػ هل٤م ٟمٔمرة قم٤مسمرة

 .ذم واضم٥م ٓ ٟمٕم٠ٌم سمف اوشم٘مّمػمً 

  :ًمؽ ٟم٠ًملوسمٕمد ذ .وهٙمذا طمتك يتقًمد ُمٜمٝم٤م ؾمٞمؾ ضم٤مرف

 .عم٤مذا ىمٚمقسمٜم٤م ىم٤مؾمٞم٦م
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 عصسة ايجانيةاخلطوة 

 إياى و اجملاهسة
 

يمام أن اًمٓم٤مقم٤مت شمتٗم٤موت ُمراشمٌٝم٤م ودرضم٤مهت٤م  :ٓ دم٤مهر

 4سمح٥ًم إقمامل ذاهت٤م، وسمح٥ًم اًمٕم٤مُمؾ واًمقىم٧م واًمن واجلٝمر

 !ومٙمذًمؽ اعمٕم٤ميص

وم٘مد دًّم٧م اًمٜمّمقص قمغم أن اعمٕمّمٞم٦م اًمتل يًتؽم هب٤م 

 .ًمتل يٕمٚمٜمٝم٤مُمـ ا ٤مص٤مطمٌٝم٤م أظمػ ضمرُمً 

 طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :ىم٤مل قمـ أيب هريرة 

تِل ٫ُمؾُّ » :ي٘مقل َّٓ  ُٰمٶَمڅمًْم  ُأٰمَّ ـَ  َوإِنَّ  اٚمجڅمهرون إِ  َيٶْمټَمَؾ  َأنْ  اٚمَُْجڅمَهَرةِ  ِٰم

ُٗمُؾ  ٿمْؾِ  ا٬مرَّ هُ  َو٪َمْد  ُيٲْمبُِح  ُٖمؿَّ  ٣َمټَماًل  ٔمڅِم٬مٻمَّ  ٣َمټِمٻْمڈُم  ٩ُماَلنُ  َيڅم ٩َمٿمٹَُمقُل اَّللَّ  َٟمَٞمَ

هُ  َٔمڅمَت  َو٪َمْد  َو٫َمَذا ٫َمَذا ا٬مْبڅَمِرَ٘مڇمَ   اَّللَِّ  ِٟمْٞمَ  َيٺْمٱِمُػ  َوُيٲْمبُِح  َرٔمُّفُ  َيْسُٞمُ

 .(1)«٣َمٽمْفُ 

ؾم٠مًمف يمٞمػ ؾمٛمٕم٧م  أن رضماًل  وقمـ اسمـ قمٛمر 
                                                           

 (.007ُمًٚمؿ )(، 7273أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)
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ـْ َرِٔمِف » :ي٘مقل ذم اًمٜمّجقى؟ ىم٤مل طرؾمقل اهلل  َيْدڀُمق َأَ٘مُد٫ُمْؿ ِٰم

ا؟ ٩َمٿَمٹُمقُل: ڀَمٶَمْؿ، َ٘متَّك َيٳَمَع ٫َمٽمٸََمُف ٣َمٻَمٿمِْف، ٩َمٿمٹَُمقُل: ٣َمټِمٻْمڈُم ٫َمَذا َو٫َمَذ 

ڀْمٿمڅَم، َوَأڀَمڅم َأ٨ْمٸِمُرَهڅم ٬َمَؽ  ُت ٣َمٻَمٿْمَؽ ِّم ا٬مدُّ ٩َمٿمٹَُمِرُرُه، َٖمؿَّ َيٹُمقُل: ٪َمْد َٟمَٞمْ

 .(1)«ا٬مٿْمَْقمَ 

ُمـ قم٤ٌمده ومتٖمٚمٌف ٟمٗمًف إُم٤مرة  اومحلم يٌتغم اهلل أطمدً 

سم٤مًمًقء ويدقمقه هقاه عم٘م٤مروم٦م ُمٕمّمٞم٦م، وارشمٙم٤مب طمرُم٦م وىمد ظمال 

ٟمٗمًف اًمًت٤مر، طمٞمٜمٝم٤م ومٕمٚمٞمف أن يًتؽم  قمـ اًمٜم٤مس وأرظمك قمغم

 .سمًؽم اهلل وٓ هيتؽ هذا اًمًٞم٤مج

، وهق اويم٤من ؿمٝمد سمدرً - قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م 

ىم٤مل وطمقًمف قمّم٤مسم٦م  طأن رؾمقل اهلل  -أطمد اًمٜم٘م٤ٌمء ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘م٦ٌم

٫ُمقا َٓ  َأنْ  ٣َمَٛم  َٔمڅميٶُِمقِن » :ُمـ أصح٤مسمف َٓ  ٠َمٿمْئڅًم ٔمڅِمَّللَِّ ُٕم٧ْمِ ٪ُمقا َو  َٕمْْسِ

 َٓ َٓ  َٕمْزڀُمقا َو َد٫ُمؿْ  َٕمٹْمُتٻُمقا َو َٓ َٓ  َأْو وڀَمفُ  ٔمُِبپْمتڅَمنٍ  َٕمځْمُٕمقا َو  أيديٺُمؿ ٔم٥مَ  َٕمٸْمَٞمُ

َٓ  َوَأْرُٗمٻمٺُِمؿْ  ـْ  َٰمٶْمُروٍف، ِّم  َٕمٶْمٲُمقا َو  اَّللَِّ، ٣َمَٛم  ٩َمځمَْٗمُرهُ  ِٰمٽمٺُْمؿْ  َوْمَّ  ٩َمټَم

ـْ  ـْ  َأَصڅمَب  َوَٰم ڀْمٿَمڅم ِّم  ٩َمٶُمق٪مچَِم  ٠َمٿمًْئڅم َذ٬مَِؽ  ِٰم څمَرٌة،٫مَ  ٩َمپُمقَ  ا٬مدُّ ـْ  ٸمَّ  َوَٰم

ـْ  َأَصڅمَب  هُ  ُٖمؿَّ  ٠َمٿمْئڅًم َذ٬مَِؽ  ِٰم  ٣َمٽمْفُ ٣َمٸَمڅم ٠َمڅمءَ  إِنْ  اَّللَِّ إ٦َِم  ٩َمپُمقَ  اَّللَُّ، َٟمَٞمَ
                                                           

 (.0127(، ُمًٚمؿ )7212أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)
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 .(1)«َذ٬مَِؽ  ٣َمَٛم  ٩َمبڅَمَيٶْمٽمڅَمهُ  ٣َمڅم٪َمبَُف، ٠َمڅمءَ  َوإِنْ 

خي٤مف ُمـ ُمقٓه ويٕمٔمٛمف وخيِمك قم٘م٤مسمف،  اًمذيإن اعم١مُمـ 

ومٙمٞمػ حيّدث اًمٜم٤مس أٟمف  شمٚمقُمف ٟمٗمًف قمغم اعمٕمّمٞم٦م وحترق وم١ماده،

  .ويٕمٛمؾ ...يٕمٛمؾ

 إمم ُمٕمٜمك ًمٓمٞمػ ذم آؾمتنار وىمد أؿم٤مر اسمـ قم٘مٞمؾ 

سم٤معمٕمّمٞم٦م وأن هذا آؾمتنار ـم٤مقم٦م هلل، وان ُمٕم٤موم٤مة اهلل شمٕم٤ممم 

 .ًمٚمٛمًتؽم سمذٟمٌف إٟمام يم٤من ٓؾمتت٤مره

اعمج٤مهرة  أن يٕميص ومٚمٞمًتخِػ4 وم٢من ٓسّمدُ إذا يم٤من اإلٟم٤ًمن 

يمٌػمة، وىمد ، واًمٕمالٟمٞم٦م سمف ُمّمٞم٦ٌم ُمْم٤مقمٗم٦م ٤مشمٕمٔمؿ اًمذٟم٥م أوٕم٤مومً 

ـَ » : ىم٤مل َّٓ اٚمَُْجڅمِهِري تِل ُٰمٶَمڅمًْم إِ  .(2)«٫ُمؾُّ ُأٰمَّ

ث » :ىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل أقمٔمؿ اًمذٟم٥م قمٜمد اهلل أن حيدِّ

  :اًمٕمٌد سمام ؾمؽم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف، وذم اجلٝمر سم٤معمٕمّمٞم٦م

اؾمتخٗم٤مف سمحؼ اهلل ورؾمقًمف. 
                                                           

 (.4123أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)

 (7273أظمرضمف اًمٌخ٤مري )  (0)
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وقمٜم٤مد ًمٚمٛم١مُمٜملم. 

صلموشمٙمثػم ًمًقاد اًمٕم٤م. 

وشمٕمدي٦م أصمر اعمٕمّمٞم٦م إمم اًمٖمػم. 

واًمت٥ًٌم ذم ضمرهؿ إًمٞمٝم٤م وإهمرائٝمؿ هب٤م. 

  ويمذًمؽ اًمت٥ًٌم ذم شم٠مصمٞمؿ ُمـ مل يٜمٙمر4 ٕٟمف يرى اعمج٤مهرة،

 ًمذًمؽ إذا ؾمؽم ٟمٗمًف وم٢مٟمف أهقن ُمع أن اًمٙمؾ ي٠مصمؿ، ويًتحؼ

  :اًمٕم٘مقسم٦م، وًمٞمتذيمر اًمٕم٤ميص احلدي٨م اًم٘مدد

ڀْمٿَمڅم ٩َمځمڀََمڅم َأ٨ْمٸِمُرَهڅم ٬َمَؽ ا٬مٿَْمْقمَ » ُت ٣َمٻَمٿْمَؽ ِّم ا٬مدُّ  .«إِِن َٟمَٞمْ

واعمًتخٗمل أىمرب إمم اًمتقسم٦م ويقومؼ ًمٚمتقسم٦م ُم٤م ٓ يقومؼ 

 .اعمًتٕمٚمـ

 واعمج٤مهرة اإلؾمتٕمالن سم٤معمٕم٤ميص، سمتٚمٞمٜم٤م ذم زُمـوٟمحـ اًمٞمقم ا

 .شويمت٤مسم٦م اًمتح٘مٞم٘م٤مت اًمّمحٗمٞم٦م قمـ اعمٕم٤ميص سم٤معمٕم٤ميص،

 وهذه ُمّمٞم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م واهلل، طمٞم٨م ص٤مرت اعمٕم٤ميص متثؾ

، وشم٨ٌم قمغم اعمأل وشمٕمٚمـ ذم اًم٘مٜمقات، اوشمّمقر شمّمقيرً  متثٞماًل 

وُيتحدث  ويت٤ٌمهك هب٤م قمغم اًمِم٤مؿم٤مت، وشمقوع قمغم اًمِمٌٙم٤مت،

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3398&idfrom=11094&idto=11097&bookid=52&startno=1#docu
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قاىمع واعمٜمتدي٤مت، ومٛمـ سم٤مرز سم٤مًم٘مٌٞمح وم٢مٟمف حي٤مرب ُمـ هق هب٤م ذم اعم

أىمرب إًمٞمف ُمـ طمٌؾ اًمقريد، ًمذًمؽ قمغم اإلٟم٤ًمن إذا همٚم٧ٌم قمٚمٞمف 

 .ؿمٝمقشمف وؾمٞمٓمر قمٚمٞمف ؿمٞمٓم٤مٟمف أن يًتؽم
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 عصسة ايجايجةاخلطوة 

 َاذا عًُت ايبازحة

 

 ش.ي٤م ومالن، قمٛمٚم٧م اًم٤ٌمرطم٦م يمذا ويمذا» :طمذر ُمـ ىمقلا

يًٚمٙمف سمٕمض ُمـ اًمِم٤ٌمب طملم يٚم٘مك وُمـ هذا اًم٤ٌمب4 ُم٤م 

 4هلل سم٤مًمٕمّمٞم٤من اوُم٤ٌمرزً  اصٗمٞمف وأظم٤مه ومٞمحدصمف ٓ ُمٗم٤مظمرً 

سمٕمٚم٦م اًم١ًمال قمـ  ذًمؽ سمٖمالف اًمِمٙمقى وُمٕمٚماًل  ٤مسمؾ ُمٖمٚمٗمً 

 .احلؾ واًمٌح٨م قمـ اعمخرج

 وهذا اعمًٚمؽ قمالوة قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ خم٤مًمٗم٦م إدب اًمنمقمل،

ٚمٛمٕمّمٞم٦م وهتؽ ًمًؽم اهلل ومٝمق شمٙمريس ًمٚم٘مدوة اًمًٞمئ٦م أو هتقيـ ًم

 .أُم٤مم أظمريـ

ومحلم يّم٤مب ص٤مطمٌف سم٤مًمداء ٟمٗمًف ومٞم٘م٤مرومٝم٤م أو همػمه٤م 

يقاىمٕمٝم٤م،  ٤ميٚمتٛمس اًمٕمزاء واًمٕمذر ًمت٘مّمػمه سمتذيمػم ٟمٗمًف أن ومالٟمً 

 .ُمـ اًمِم٤ٌمب يمذًمؽ إن مل يٙمـ قم٤مُمتٝمؿ اوأن يمثػمً 

 .هذا ُم٤م ي٘مقًمف سمٚم٤ًمن طم٤مًمف، إن مل يٙمـ سمٚم٤ًمن ُم٘م٤مًمف

 

w 
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٤مطمٌف طملم وقمالوة قمغم اعمج٤مهرة واًم٘مدوة اًمًٞمئ٦م، ومّم

ي٘م٤مرف هذه اعمٕمّمٞم٦م ؾمٞم٤ٌمدًمف اًمِمٙمقى، ويِم٤مريمف اًمٜمجقى 

ومٞمِمؽميم٤من ُمٌدأ إُمر ذم اًمتِم٤ميمل واًمت٠ممل، صمؿ شمتحقل اًم٘مْمٞم٦م إمم 

 .شمٕم٤مون قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوان وُمِم٤مريم٦م ذم اًمٕمّمٞم٤من

 ًٌ  ذم اٟمحراف اًمٌٕمض ُمـ اًمِم٤ٌمب ٤مويمؿ يم٤من هذا اعمًٚمؽ ؾمٌ

 .سمٕمد اؾمت٘م٤مُمتٝمؿ ووالهلؿ سمٕمد هدايتٝمؿ

ؾ وٛمـ سم٤مب قمٛمٚم٧م اًم٤ٌمرطم٦م، ؿمٙمقى اًمِم٤مب وىمد يدظم

ممـ يراه ذم ُم٤ًمئف وص٤ٌمطمف، وهل وإن  وقمٚماًم  ٤معمـ هق ومقىمف ؾمٜمً 

يم٤مٟم٧م ؿمٙمقى ًمٚمٕمالج وآؾمتٗمت٤مء إٓ أهن٤م ظمالف أداب 

 .اًمنمقمٞم٦م وُمٜمٓمؼ احلٞم٤مء اًمذي ٓ ي٠ميت إٓ سمخػم

وُم٤م شمٚم٨ٌم إي٤مم أن شمدور دورهت٤م ويٗم٤مرق إخ صٌقشمف، 

ه، ومٞمِمٕمر أن هذه اًمّمقرة ىمد ٟم٘مِم٧م ويتخغم قمـ ُمٕمّمٞم٦م ُمقٓ

 .ذايمرة ص٤مطمٌف وؾمتٌ٘مك ٓ متحقه٤م إي٤مم وٓ يٓمٛمره٤م اًمٜمًٞم٤منذم 

وهلذا ضم٤مء اًمتقضمٞمف اًمٜمٌقي اًمٙمريؿ ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر 

: « اَّللَّ اْٗمَتٽمُِبقا َهِذِه ا٬ْمٹَمڅمُذوَرَة ا٬مَّتِل ََنَك َّ ـْ َأَل ٣َمٽمْپَمڅم ٩َمټَم
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ـْ ُيْبِد٬ْمٽمَڅم َصٸْمَحَتُف ڀُمٹِمؿْ ٩َمٻْمٿَمْسَتِٞمْ ٔمِِسْٞمِ اَّللَِّ َو٬ْمٿمُ  ُف َٰم ٣َمٻَمٿْمِف ُتچْم إ٦َِم اَّللَِّ ٩َمڃمڀِمَّ

 .»(1)  ٫مَِتڅمَب اَّللَِّ 

ويمام ُمر سمٜم٤م ذم اخلٓمقة اًم٤ًمسم٘م٦م طمدي٨م آؾمتت٤مر عمـ وىمع 

تِك ُٰمٶَمڅمًْم ٫مُ  » :طذم رء ُمـ اًمذٟمقب وأصم٤مم، وهق ىمقًمف  ؾُّ َأٰمَّ

ـَ اٚمَْ  ، َوإِنَّ ِٰم ـَ ٿْمِؾ ٣َمټَماًل، إَِّٓ اٚمَُْجڅمِهِري ُٗمُؾ ٔمڅِم٬مٻمَّ َجڅمڀَمڇِم َأْن َيٶْمټَمَؾ ا٬مرَّ

ُه اَّللَُُّٖمؿَّ يُ  ، ٩َمٿَمٹُمقَل َيڅم ٩ُماَلُن ٣َمټِمٻْمڈُم ا٬ْمَبڅمِرَ٘مڇَم ٫َمَذا ٲْمبَِح َو٪َمْد َٟمَٞمَ

ُف َوُيٲْمبُِح َيٺْمٱِمُػ ِٟمْٞمَ اَّللِ ٣َمٽمْفُ  ُه َرٔمُّ  .(2)«َو٫َمَذا، َو٪َمْد َٔمڅمَت َيْسُٞمُ

ُمـ أن يًتؽم سمًؽم اهلل، وهذا يدل قمغم أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١م

ي٘مقل أٟمف  طيٗمْمح ٟمٗمًف، وهلذا عم٤م ضم٤مء ُم٤مقمز إمم اًمٜمٌل  وٓ

ُمرات ًمٕمٚمف يتقب ويًتٖمٗمر ويرضمع  طزٟمك أقمرض قمٜمف اًمٜمٌل 

 .طمتك ٓ يتٔم٤مهر هبذا إُمر اًمٕمٔمٞمؿ

 وم٤معم٘مّمقد أن اإلٟم٤ًمن ُم٠مُمقر سم٤مًمًؽم واًمتقسم٦م إمم اهلل، وقمدم

 ب اهلل قمٚمٞمف، وهلذاإسمراز ُمٕمّمٞمتف وإفمٝم٤مره٤م ًمٚمٜم٤مس، وُمـ شم٤مب شم٤م

ُه » :طي٘مقل  ـْ َٟمَٞمَ ُٰمْسٻمًِم َٟمَٞمَ  .(3)«َيْقَم ا٬مٹِمٿَمڅمَٰمڇمِ اَّللَّ َوَٰم
                                                           

 صححف إًم٤ٌمين. (4)

 (.0332(، ُمًٚمؿ )7273أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (0)

 (.0722( ، ُمًٚمؿ )0442أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)
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اعمنموع ًمف  وم٤معم١مُمـ يًؽم ٟمٗمًف وٓ يٕمٚمـ ُمٕمّمٞمتف، هذا هق

أن ٓ يٌدهي٤م ًمٚمٜم٤مس، وأن ٓ يذه٥م إمم احل٤ميمؿ، سمؾ يًتؽم سمًؽم 

، هذا هق اهلل، وًمٞمت٥م إمم اهلل، وًمٞمًتٖمٗمر اهلل، ويٙمٗمل واحلٛمد هلل

 .اعمنموع

ًمف ؿم٤ميملم  ط أُم٤م ُم٤م ٟم٘مؾ ُمـ جملء سمٕمض أصح٤مب اًمٜمٌل

ظمالف  وىمققمٝمؿ ذم سمٕمض اًمذٟمقب ومٝمل طم٤مٓت ظم٤مص٦م وم٤مًم٘م٤مقمدة

ذًمؽ4 صمؿ يٌدو ُمـ ؾمٞم٤مق سمٕمض هذه إطمداث أن اًمرضمؾ رسمام 

 .يم٤من جيٝمؾ أن ًمف شمقسم٦م، أو ي٠ًمل قمـ اًمٙمٗم٤مرة وُم٤مذا يٚمزُمف

 طٌل سمؾ وذم سمٕمض هذه احلقادث إٟمٙم٤مر أصح٤مب اًمٜم

قمغم اًم٤ًمئؾ وأُمره سم٤مٓؾمتت٤مر مم٤م يدل قمغم أن هذا هق إصؾ 

ـ ذًمؽ يمٚمف يٌ٘مك طم٤مًم٦م ظم٤مص٦م ـرج قمـاعمت٘مّرر ًمدهيؿ وُم٤م خي

 .شمِمٖم٥م قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م ٓ

 وم٤مٕومم سم٤مًمِم٤مب طملم يٌتغم سم٤معمٕمّمٞم٦م أن يًتؽم سمًؽم اهلل،

 .وأن جي٤مهد ٟمٗمًف قمغم شمرك اعمٕمّمٞم٦م ُم٤م اؾمتٓم٤مع
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 عصسة ايسابعةاخلطوة 

 إياى وَا ُيعترز َنى
 

سمرئ ٟمٗمز(4 ذم همٗمٚم٦م فم٤مهرة سمٞمٜم٦م قمام أٌ يمثػم ُمٜم٤م اًمٞمقم )وٓ 

ُمـ إىمقال  4ط4 ووضمٝمٜم٤م إًمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م أرؿمدٟم٤م إًمٞمف رسمٜم٤م 

 !.وإومٕم٤مل اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م

آي٤مت وأطم٤مدي٨م يمثػمة4 ٟمٖمٗمؾ قمٜمٝم٤م أو ٟم٘مٍم ذم ُمٕمرومتٝم٤م 

ػم واًمٗمالح يٙمقن ًمٜم٤م ُمٜمٝم٤م اخل وُمـ صمؿ ٟمخٗمؼ ذم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م4 ومال

 .اًمذي ُوقمد سمف ُمـ قمٛمٚمف

ي٤م رؾمقل اهلل أوصٜمل، ىم٤مل  :وم٘م٤مل طضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل 

ُف » :ط څمَك َوا٬مٴمَّټَمَع ٩َمڃمڀِمَّ َّڅم ِّم َأْيِدي ا٬مٽمَّڅمِس، َوإِيَّ َيڅمِس ِِم ٣َمٻَمٿْمَؽ ٔمڅِمإْلِ

څمَك َوَٰمڅم ُيٶْمَتَذ  ٿْمڈَم ٩َمٲَمِؾ َصاَلَة ُٰمَقِدٍع، َوإِيَّ ، َوإَِذا َصٻمَّ ُر ٩َمٹْمٌر َ٘مڅمَِضٌ

 .(1)«ِٰمٽمْفُ 

 ذم اًمًٚمًٚم٦م ششمٙمٚمؿ سمٙمالم شمٕمتذر ُمٜمف همدا وٓ»وذيمره سمٚمٗمظ 

 .اًمّمحٞمح٦م
                                                           

 طمًٜمف إًم٤ٌمين رمحف اهلل شمٕم٤ممم. (4)
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 .شإي٤مك وُم٤م يٕمتذر ُمٜمف» :أن هذا احلدي٨م :اًمِم٤مهد

 4 جيٕمؾ اًمٕمٌد ي٘مػ ُمعششمٙمٚمؿ سمٙمالم شمٕمتذر ُمٜمف همدا وٓ»

 ٟمٗمًف يمثػما ىمٌؾ أن ي٘مقل أو يٕمٛمؾ ُم٤م يٜمقي ومٕمٚمف أو ىمقًمف، ومٞمٙمقن

 .ؾيم٤معمح٤مؾم٦ٌم ًمٚمٜمٗمس ىمٌؾ اًمٗمٕم

ًٓ شمٕمٛمؾ قمٛماًل  ٓ :وٌػِاه يدقمقك سمٕمده إمم  4 أو شم٘مقل ىمق

 .ختٓمئ ومتحت٤مج إمم أن شمٕمتذر ٓ :أي ،آقمتذار

أي اطمذر أن شمتٙمٚمؿ سمام حيت٤مج أن شمٕمتذر » :ىم٤مل اعمٜم٤موي

قمٜمف، وأٟمف ٓ يٜمٌٖمل اًمدظمقل ذم ُمقاوع اًمتٝمؿ، وُمـ ُمٚمؽ ٟمٗمًف 

 ش.ظم٤مف ُمـ ُمقاوع اًمتٝمؿ أيمثر ُمـ ظمقومف ُمـ وضمقد إمل

 آقمتذار ظمٚمؼ مجٞمؾ يدل قمغم شمقاوع اإلٟم٤ًمن :ديحُػً ض

وإٟمّم٤مومف ُمـ ٟمٗمًف طمٞم٨م قمرف ظمٓم٠مه وقمٛمؾ قمغم إصالح ُم٤م 

أن يتحرى اإلٟم٤ًمن ُم٤م يٛمحق أصمر » :أومًده، ومٝمق يمام ىم٤مل اعمٜم٤موي

  .شذٟمٌف

 ومّم٤مطم٥م اخلٚمؼ اًمرومٞمع يراقمل ُمِم٤مقمر أظمريـ وهيتؿ

 سم٠مطمقاهلؿ وُمٙم٤مٟمتٝمؿ، وم٢مذا صدر ُمٜمف رء ىمد يزء إًمٞمٝمؿ أو

ي١مذهيؿ سم٤مدر إمم آقمتذار ممـ وىمع اخلٓم٠م ذم طم٘مف، وـمٚم٥م اًمٕمٗمق 
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يٕم٤مُمؾ  ُمٜمف أو سملم ًمف ُم٘مّمقده ومٞمام صدر ُمٜمف طمتك ٓ ي٤ًمء ومٝمٛمف أو

سمٜم٘مٞمض ىمّمده4 ومٌذًمؽ شمًتدام إظمقة اإليامٟمٞم٦م ويٖمٚمؼ سم٤مب 

 اعمِم٤مطمٜم٤مت واخلّمقُم٤مت وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ إوم٤ًمد وإضار

 .وشمٗمرق وقمداء

ٓ ي٘مع اإلٟم٤ًمن ومٞمام يقضم٥م وإيمٛمؾ ُمـ آقمتذار هق أ

  .آقمتذار أصاًل 

  ومٞمحٗمظ ًم٤ًمٟمف وضمقارطمف قمـ اإلؾم٤مءة إمم اًمٜم٤مس اسمتداء،

وحيرص قمغم اًمتزام آؾمت٘م٤مُم٦م ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ، ُمع اهلل 

 ،وُمع اًمٜم٤مس وُمع يمؾ ُمـ ًمف طمؼ قمٚمٞمف 

ُمتٜمٌٝم٤م ًمِمٕمقر أظمريـ دون  دائاًم ويراقمل أن يٙمقن 

ردي٦م اًمتل حتٙمؿ ؾمٚمقك سمٕمض ُم٤ٌمًمٖم٦م، ُمتخٚمٞم٤م قمـ إٟم٤مٟمٞم٦م واًمٗم

اًمٜم٤مس ومتجٕمٚمٝمؿ يٕمٞمِمقن ذم دٟمٞم٤مهؿ اخل٤مص٦م هبؿ ُمتٜم٤مؾملم وضمقد 

 أظمريـ اًمذي هلؿ طم٘مقق وُمِم٤مقمر أيْم٤م حتت٤مج إمم قمٜم٤مي٦م ورقم٤مي٦م

 .واهتامم وُمراقم٤مة

 ک﴿ :قمـ إيذاء اعم١مُمٜملم وم٘م٤مل وم٘مد هن٤مٟم٤م اهلل 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک
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ـْ » :وىم٤مل [72:]إطمزاب ﴾ڱ ڱ َأْٟمٻَمَؿ ٔمٻِمَِسڅمڀمِِف َوَلْ  َيڅم َٰمٶْم٧َمَ َٰم

َٓ ُٕمڂْمُذوا اٚمُْسٻمټِِم٥مَ    .(1)«ُيٸْمِض اإِليَمُن إ٦َِم ٪َمٻْمبِِف، 

ويمام حي٥م اإلٟم٤ًمن أن هيتؿ اًمٜم٤مس سمح٘مقىمف وُمِم٤مقمره 

ـُ َأَ٘مُد٫ُمْؿ َ٘متَّك » :طىم٤مل  ،ومٕمٚمٞمف أيْم٤م أن ي٘مقم سمذًمؽ َٓ ُيڂْمِٰم

َِٙمٿمِف َٰمڅم حُيچِمُّ ٬مٽِمٸَْمِسفِ  ِٕ  .(2)«حُيچِمَّ 

 .عم٘م٤مسمؾ أن يٙمره ٕظمٞمف ُم٤م يٙمره ًمٜمٗمًف، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼوسم٤م

 

 

 

  

                                                           

 طمًٜمف إًم٤ٌمين.(، 0240أظمرضمف اًمؽمُمذي ) (4)

 (.17) (، وُمًٚمؿ44أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (0)
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 عصسة اخلاَشةاخلطوة 

 تفهس قبٌ أن تعصي اهلل
 

أن يرشمٙم٥م ُمٕمّمٞم٦م وهق ؾمٞمٗمٕمٚمٝم٤م  ٓسّمدُ إذا يم٤من اًمٕمٌد 

  :ومٚمٞمتٗمٙمر ذم أُمقر

أن يداومٕمٝم٤م ُم٤م أُمٙمٜمف وأن يًّقف ذم اعمٕمّمٞم٦م يمام أن إسمٚمٞمس 

 .آدم طمريص قمغم أن يًّقف اًمٓم٤مقم٦م قمغم اسمـ

َٓ َيٕمٛمُٚمقن » :ؾُمئَِؾ قُمٛمر  ـْ ىمقٍم َيِمتُٝمقن اعمَٕمّمٞم٦َّم و قَم

 .شهَب٤م؟

ىُمٚمقهَبؿ ًمٚمتَّ٘مقى هلُؿ َُمٖمٗمرٌة اهللَّ أوًمئَؽ ىَمقٌم اُمتَحـ » :وَمَ٘م٤مَل 

 .شوأضمٌر قَمٔمٞمؿ

أن يٕميص ومٚمٞمجتٜم٥م اعمٕمّمٞم٦م اعمتٕمدي٦م4 وم٢من  ٓسّمدُ إن يم٤من 

ه قمغم ٟمٗمس اًمٕم٤ميص أهقن ُمـ اًمذي يتٕم دى اًمذي ي٘متٍم ذُّ

ه إمم همػمه، وم٘مد يٗمٕمؾ إٟم٤ًمن ُمٕمّمٞم٦م سمٞمٜمف وسملم اهلل  ه٤م ذُّ ذُّ

اًمٜم٤مس  قمٚمٞمف، ويٗمٕمؾ قمّم٤مة آظمرون ُمٕم٤مٍص ومٞمٝم٤م شمٕمدٍّ إمم أقمراض
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 .وأُمقال اًمٜم٤مس وٟمٗمقس اًمٜم٤مس

أن يٕميص ومٚمٞمٙمـ وطمده، وًمٞمجتٜم٥م اعمٕمّمٞم٦م  ٓسّمدُ إن يم٤من و

 ۆئ ۆئ﴿ :ىم٤مل اهلل اعمِمؽميم٦م، واًمتٕم٤مون ُمع همػمه قمغم اعمٕمّمٞم٦م4

 وم٤معمٕمّمٞم٦م اجلامقمٞم٦م أىمرب إمم اًمٗمْمٞمح٦م [0:]اعم٤مئدة ﴾ېئ ۈئ ۈئ

واًمذيقع، وشم٘متؾ احلٞم٤مء4 ًمتقاـم١م اًمٕمدد قمغم ومٕمٚمٝم٤م وهذا ي٤ًمقمد 

 .قمغم ٟمنمه٤م وازدي٤مده٤م، وُمـ هذا شمٙمقيـ اًمٕمّم٤مسم٤مت

طمذاِر ُمـ ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م ذم إزُمٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م وإُمٙمٜم٦م  

 -احلرم يم٤مٕؿمٝمر-اًمٗم٤موٚم٦م4 ٕن ذٟم٥م اعمٕمّمٞم٦م ذم اًمزُم٤من اًمٗم٤موؾ 

 يْم٤مقمػ اًمذٟم٥م ويْم٤مقمػ -يم٤مًمٌٚمد احلرام-واعمٙم٤من اًمٗم٤موؾ 

احلرم وقمٜمد اًمًٞمئ٦م، وم٤مًمذيـ ينىمقن احلج٤مج واًمٕمامر، وذم 

ورسمام يٕم٨ٌم  اًمٙمٕم٦ٌم، واًمذي يٜمٔمر اًمٜمٔمرة اعمحرُم٦م أصمٜم٤مء اًمٓمقاف

رُمْم٤من، أو يٗمٕمؾ سم٤مٕقمراض ذم احلرم، أو ي٤ًمومر ًمٚمٗم٤مطمِم٦م ذم 

١مُمف أؿمّد4 ىم٤مل ؿموأن  ٓ ؿمؽ أن ؾمقاده أقمٔمؿ، هذا ذم ُمًجد4

أي -وإُمٙمٜم٦م اعمٗمْمٚم٦م  اعمٕم٤ميص ذم إي٤مم اعمٗمْمٚم٦م :ؿمٞمخ اإلؾمالم

 .شُمَٖمٚمَّظ وقم٘م٤مهب٤م سم٘مدر ومْمٞمٚم٦م اًمزُم٤من واعمٙم٤من -قمٜمد اهلل

ٓ شمٗمٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م عمجرد اًمتجرسم٦م، ومٌٕمض أهؾ اًمذٟمقب 
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ُيدقمقن إًمٞمٝم٤م وٓ يٙمقن هلؿ هب٤م ؾم٤مسمؼ قمٝمد وٓ يم٤من هلؿ هب٤م ًمذة 

٦م ُمـ سم٤مب اًمتجرسم٦م صمؿ يًتٛمِرؤوهن٤م ُمـ ىمٌؾ، ومٞمدظمٚمقن اعمٕمّمٞم

 .ومٞمتٚمذذون هب٤م أو شمّمٌح هلؿ قم٤مدة ومٞمّمٕم٥م إىمالقمٝمؿ قمٜمٝم٤م

، وم٢من آ شمٗمٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م اًمتل ٓ شمتٕمٚمؼ هب٤م ٟمٗمًؽ يمثػمً 

، وٓ ؿمؽ أن ٤مسمٕمض اًمٜم٤مس يٕميص وداقمل اًمٕمّمٞم٤من ًمٞمس ىمقيً 

اًمداقمل إذا يم٤من أىمؾ إمم اعمٕمّمٞم٦م يم٤من اإلصمؿ أيمؼم، أٓ شمَر إمم اًمٜمٌل 

ل قمـ اًمثالصم٦م اًمذيـ ٓ يٜمٔمر اهلل إًمٞمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمٞم٨م ىم٤م ط

ُمٚمؽ يمذاب وقم٤مئؾ ُمًتٙمؼم » :وٓ يزيمٞمٝمؿ وهلؿ قمذاب أًمٞمؿ

؟ وم٤مًمٕم٤مئؾ هق اًمٗم٘مػم، ُم٤م اًمذي يدقمقه ًمٚمٙمؼم؟ وُمع شوؿمٞمخ زانٍ 

ر ومٞمٙمقن إصمٛمف أؿمّد  :ذًمؽ يتٙمؼم، وم٢مذن ؾ ُمتجذِّ هذا يمؼم ُمت٠مصِّ

٤مل واًم٘مقة ُمـ إصمؿ اًمذي قمٜمده ُم٤م يدقمقه اًمٙمؼم يم٤محل٥ًم واعم

واعمٜمّم٥م4 ويمذًمؽ اعمَِٚمؽ، ُم٤م اًمذي يدقمقه ًمٞمٙمذب وقمٜمده 

اًمًٚمٓم٤من واًم٘مقة؟ ًمذًمؽ يم٤من يمذسمف أؿمّد، ويمذا اًمِمٞمخ اًمزاين 

 .قم٘مقسمتف أؿمد ُمـ اًمِم٤مب اًمزاين ُمـ هذا اًم٤ٌمب

، وٓ يٕمٚمِّؿ آ يزيـ اعمٕمّمٞم٦م ًمٖمػمه، وٓ يدلُّ قمٚمٞمٝم٤م أطمدً 

ضًم  ًمقىمقع  ٤مٗمٜم٦م ُمتًًٌٌ ًمتٚمؽ اًمٌْم٤مقم٦م اًمٕم ٤مهمػمه هب٤م، وإٓ يم٤من ُمروِّ
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ُمع أوزاره ُمـ  اهمػمه ذم اًمنم، وإٓ ومًٞمحٛمؾ أوزاره وأوزارً 

َـّ ِّم » :أوزار اًمذيـ اىمتدوا سمف، وىمد ىم٤مل  ـْ َٟم َٰم

ـْ ٣َمټِمَؾ  څم َٔمٶْمَدُه ٫ُمتچَِم ٬َمُف ِٰمْثُؾ َأْٗمِر َٰم ْٟماَلِم ُٟمٽمَّڇًم َ٘مَسٽمَڇًم ٩َمٶُمټِمَؾ ِِبَ اإْلِ

َٓ يَ  څم، َو ـْ ُأُٗمقِرِهْؿ َشْ ِِبَ ْٟماَلِم ُٟمٽمَّڇًم  ،ءٌ ٽمٹُْمُص ِٰم َـّ ِّم اإْلِ ـْ َٟم َوَٰم

َٓ َيٽمٹُْمُص  ـْ ٣َمټِمَؾ ِِبَڅم، َو څم َٔمٶْمَدُه ٫ُمتچَِم ٣َمٻَمٿمِْف ِٰمثُْؾ ِوْزِر َٰم  َٟمٿمِئڇًَم ٩َمٶُمټِمَؾ ِِبَ

ءٌ  ـْ َأْوَزاِرِهْؿ َشْ  .(1)«ِٰم

ُمـ أراد أن يٕميَص ومٚمٞمٕمِص قمغم ظمقف4 ومٌٕمض اًمٜم٤مس 

 .ع اهلل قمٚمٞمفيٕميص قمغم اضمؽماء همػم ُم٤ٌمٍل وٓ ي٠مسمف سم٤مـمال

ي٤م أهؾ اعمٕم٤ميص، ٓ شمٖمؽموا سمٓمقل طمٚمؿ  :ىم٤مل قمٛمر سمـ ذر

ہ   ہ   ھ   ﴿ :اهلل قمٜمٙمؿ، واطمذروا أؾمٗمف4 وم٢مٟمف ىم٤مل

ظمُرف: ﴾ھ  .عم٤م أهمْمٌقٟم٤م اٟمت٘مٛمٜم٤م ُمٜمٝمؿ :أي [77]اًمزُّ

أن حي٤مومظ قمغم ؾمالُم٦م اعمٕمت٘مد واًمتقطمٞمد، ومٌٕمض اًمٜم٤مس 

ٕمض اًمذيـ شمًقىمف اعمٕمّمٞم٦م إمم اًمٌدقم٦م صمؿ إمم اًمنمك واًمٙمٗمر، وسم

وا، وسمٕمْمٝمؿ أحلد ويمٗمر سم٤مهلل وسمٙمؾ  اسمتٕمثقا إمم اخل٤مرج شمٜمٍمَّ

إدي٤من4 يٜمت٘مٚمقن ُمـ سمٞم٧م ُمًٚمؿ ُمـ ُمٙم٤من ومٞمف أذان وصالة 
                                                           

 (.4241أظمرضمف ُمًٚمؿ )  (4)
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 ورء يذيمر سم٤مًمديـ إمم سمٚمد يمٗمر، ويم٤ٌمئر، ومترد قمغم اهلل، وإحل٤مد،

وزٟمدىم٦م، وصٚمٞم٥م، وؿمٞم٤مـملم يدقمقهنؿ إمم يمؾ وم٤مطمِم٦م، ومٞمّمٌح 

ٕمد ذًمؽ دمره هذه إمم آٟمخالع ُمـ ذم اعمالهل واعمراىمص، صمؿ سم

رسم٘م٦م اًمديـ وآٟمًالخ مم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ أصؾ اإليامن واًمتقطمٞمد، 

 .وهذا سم٥ًٌم اؾمتٛمراء اعمٕم٤ميص

يف اىطاغث، ةو  اال حتغظ اىطائػني وإن نِج ٌفرًط 
  :ايلتىق احلب وابلغظ رشغيً 

أطم٥م اًمّم٤محللم وًم٧ًم ُمٜمٝمؿ. 

وأيمره ُمـ دم٤مرشمف اعمٕم٤ميص. 

ؿ ؿمٗم٤مقم٦مًمٕمكم أن أٟم٤مل هب. 

وًمق يمٜم٤م ؾمقاء ذم اًمٌْم٤مقم٦م. 
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 عصسة ايشادسةاخلطوة 

 فازم دواعي املعصية
 

ذم اًمتخكم قمـ اعمٕمّمٞم٦م وُمٗم٤مرىمتٝم٤م وم٢من  اطملم شمٙمقن ضم٤مدً 

إهمالق إسمقاب وؾمد اعمٜم٤مومذ هل أىمٍم اًمٓمرق إمم ُمٗم٤مرىم٦م 

 .اعمٕمّمٞم٦م

وهذا اعمٕمٜمك هق اًمذي ومٓمـ إًمٞمف ُمـ ىمٞمؾ قمٜمف إٟمف أقمٚمؿ 

ًً أهؾ إرض طملم  ٤م ؾم٠مًمف اًمرضمؾ اًمذي ىمتؾ شمًٕم٦م وشمًٕملم ٟمٗم

ـْ حَيُقُل َٔمٿْمٽمَُف » :ويمٛمؾ سم٤مًمراه٥م اعم٤مئ٦م، وم٘م٤مل ًمف هذا اًمٕم٤ممل ڀَمٶَمْؿ، َوَٰم

څم ُأڀَمڅمًٟمڅم َيٶْمُبُدوَن  َؤَم٥ْمَ ا٬متَّْقَٔمڇِم؟ اڀْمٴَمٻمِْؼ إ٦َِم َأْرِض ٫َمَذا َو٫َمَذا؛ ٩َمڃمِنَّ ِِبَ

َٓ َٕمْرٗمِ  اَّللََّ ٩َمڅم٣ْمُبْد اَّللََّ َٰمٶَمپُمْؿ، څَم َأْرُض َو ْع إ٦َِم َأْرِضَؽ؛ ٩َمڃمَِنَّ

 .(1)«َٟمْقءٍ 

سمحؼ، ومٝمق مل يٙمتػ  ٤موُمٗمتٞمً  ٤مًم٘مد يم٤من هذا اًمٕم٤ممل رسم٤مٟمٞمً 

 .سم٢مظم٤ٌمره أن ًمف شمقسم٦م سمؾ دًمف قمغم اًمٓمريؼ اعمقصؾ هل٤م

                                                           

 .(0177أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (4)
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وأدرك هذا اًمٕم٤ممل أن اًمرضمؾ ًمق سم٘مل ذم سمٚمده وىمريتف 

ومًقف يٕمقد إمم ُمٕمّمٞمتف، وأٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يتخغم قمـ اعمٕمّمٞم٦م 

 . طملم يتخغم قمـ ىمريتف ويٗم٤مرىمٝم٤مإٓ

  : ىم٤مل اسمـ طمجر

 وومٞمف ومْمؾ اًمتحقل ُمـ إرض اًمتل يّمٞم٥م ومٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن»

اعمٕمّمٞم٦م عم٤م يٖمٚم٥م سمحٙمؿ اًمٕم٤مدة قمغم ُمثؾ ذًمؽ، إُم٤م ًمتذيّمره 

ٕومٕم٤مًمف اًمّم٤مدرة ىمٌؾ ذًمؽ واًمٗمتٜم٦م هب٤م، وإُم٤م ًمقضمقد ُمـ يم٤من 

شمرضمع  وٓ :يٕمٞمٜمف قمغم ذًمؽ وحيّْمف قمٚمٞمف، وهلذا ىم٤مل ًمف إظمػم

إمم أروؽ4 وم٢مهن٤م أرض ؾمقء4 ومٗمٞمف إؿم٤مرة إمم أن اًمت٤مئ٥م يٜمٌٖمل 

ًمف ُمٗم٤مرىم٦م إطمقال اًمتل اقمت٤مده٤م ذم زُمـ اعمٕمّمٞم٦م، واًمتحقل 

 .(1)شُمٜمٝم٤م يمٚمٝم٤م، وآٟمِمٖم٤مل سمٖمػمه٤م

ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء وٕضمؾ هذا اعمٕمٜمك طمٙمؿ اًمنمع سمتٖمري٥م 

 .اًمزاين قمـ سمٚمده ؾمٜم٦م ًمٞمٗم٤مرق ُمقـمـ اعمٕمّمٞم٦م، وُم٤م يدقمقه هل٤م

زم احلّمٞمػ طملم يِمٕمر أن ُمٕمّمٞم٦م ُمـ اعمٕم٤ميص واحل٤م

، ويت٠مُمؾ ُم٤م إؾم٤ٌمب ٤مشمراوده اًمٗمٞمٜم٦م سمٕمد اًمٗمٞمٜم٦م يٗمٙمر ذم ٟمٗمًف ُمٚمٞمً 
                                                           

 (.7/42ومتح اًم٤ٌمري ) (4)
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  :واًمٕمقاُمؾ اًمتل شمقىمٕمٜمل ذم هذه اعمٕمّمٞم٦م

إن يم٤مٟم٧م صح٦ٌم ومالن ُمـ اًمٜم٤مس واًمٚم٘م٤مء ُمٕمف  -4

 .ىمدر ُم٤م أؾمتٓمٞمع ومألوم٤مرىمف

 وإن يم٤مٟم٧م اخلٚمقة واًمقطمدة ومألضمتٜمٌٝم٤م وأىمٚمؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م -0

 .أُمٙمٜمٜمل ذًمؽ

 وإن يم٤مٟم٧م اخلروج ًمٚمًقق، أو رؤي٦م ُمِمٝمد ذم اًمتٚمٗم٤مز، -4

ومرهمٌتل ذم شمرك اعمٕمّمٞم٦م يٜمٌٖمل أن شمقًمد قمٜمدي  ،أو ىمراءة ذم جمٚم٦م

 ًٓ  .شمرك ذًمؽ أو

وإن يم٤من شمٗمٙمػمي ذم اعمٕمّمٞم٦م هق اًمنمارة اًمتل شمِمٕمؾ  -1

 .ذمَّ ٟم٤مره٤م، ومألضمتٜم٥م هذا اًمتٗمٙمػم وأؿمتٖمؾ سمام هق أومم ُمٜمف

واع ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م، وٟمقازع ًمٚمِمٝمقة، ومتر هب٤م اًمٜمٗمس ومٞمٝم٤م د

أوىم٤مت همٗمٚم٦م ووٕمػ وومؽمة4 ومام مل شم٠مظمذه٤م سم٤محلزم وشمٌٕمده٤م قمـ 

 .ُمقاـمـ اعمٕمّمٞم٦م أوؿمٙم٧م أن شمٖمٚمٌؽ

أرأي٧م ًمق أن رضمال يٛمًؽ سمزُم٤مم داسم٦م وهك شمرى اعمرقمك 

أُم٤مُمٝم٤م أٓ شمٜم٤مزقمف إًمٞمف ورسمام همٚمٌتف قمغم ٟمٗمًف، وأٟمف ًمق ٟم٠مى هب٤م 

 .يم٤من أؾمٚمؿ ًمف
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 أصح٤مسمف سم٤مًمٌٕمد قمـ أسمقاب اعمٕمّمٞم٦م وـمرىمٝم٤م طوهلذا يقيص 

ٻُمقَس ٔمڅِم٬مٴمُُّر٪َمڅمِت » :ومٞم٘مقل هلؿ څم٫ُمْؿ َواْلُ ! : َيڅم َرُٟمقَل اَّللَِّ ٩َمٹَمڅم٬ُمقا، إِيَّ

ـْ ََمَڅم٬مِِسٽمَڅم  ُث ٩مٿِمپَمڅمَٰمڅم ٬َمٽمَڅم ِٰم َّٓ اٚمَْْجٻمَِس  ،ُٔمدٌّ ڀَمَتَحدَّ ٪َمڅمَل: ٩َمڃمَِذا َأَٔمٿْمُتْؿ إِ

فُ  ؟ ا٬مٴمَِّريِؼ َيڅم َرُٟمقَل اَّللَِّ  ٪َمڅم٬ُمقا: َوَٰمڅم َ٘مؼُّ  ،٩َمځَم٣ْمٴُمقا ا٬مٴمَِّريَؼ َ٘مٹمَّ

َْٰمُر ٔمڅِمٚمٶَْْمُروِف، ْٕ اَلِم، َوا ََذى، َوَردُّ ا٬مسَّ ْٕ ، َو٫َمػُّ ا  ٪َمڅمَل: ٨َمضُّ ا٬ْمبٮََمِ

ـِ اٚمُْٽمْٺَمرِ  َوا٬مٽمَّپْملُ   .(1)«٣َم

ًٌ  -رمحؽ اهلل-ومت٠مُمؾ   ٤معم٤م يم٤من اجلٚمقس ذم اًمٓمريؼ ؾمٌ

ًمٚمقىمقع ذم اعمخ٤مًمٗم٦م واعمٕمّمٞم٦م هن٤مهؿ قمـ اجلٚمقس ذم اًمٓمريؼ 

 .اسمتداءً 

أن ُمـ قمٚمؾ هذا اًمٜمٝمل إـمالق اًمٜمٔمر إمم ُم٤م  طوىمد ذيمر 

 .طمرم اهلل

سمؾ يم٤مٟم٧م اعمرأة طملم دمقز ذم اًمٓمريؼ شمٚمتّمؼ سم٤محل٤مئط ُمع 

 .٤مئٝم٤مشمًؽمه٤م وطمٞم

اًمرضم٤مل ُمع اًمٜم٤ًمء ذم اًمٓمريؼ، ىم٤مل  اظمتٚمط ط ورأىعم٤م 

َـّ » :ًمٚمٜم٤ًمء ـَ ا٬مٴمَِّريَؼ ٣َمٻَمٿْمٺُم ٹُمٹْم َـّ َأْن ََتْ ُف ٬َمٿْمَس ٬َمٺُم اْٟمَتځْمِٙمْرَن ٩َمڃمڀِمَّ
                                                           

 .(0404(، ُمًٚمؿ )0444أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)
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څم څم  ِت ا٬مٴمَِّريِؼ ٔمَِحڅم٩مَّ َداِر َ٘متَّك إِنَّ َٖمْقَِبَ ٩َمٺَمڅمڀَمڈْم اٚمَْْرَأُة َٕمٻْمَتٲِمُؼ ٔمڅِمْلِ

ـْ ٬ُمٲُمق٪ِمپَمڅم ٔمِفِ  َداِر ِٰم ُؼ ٔمڅِمْلِ  .(1)«٬َمٿَمَتٶَمٻمَّ

إن اعمٕمّمٞم٦م ًمٞم٧ًم وًمٞمدة اًمٗمج٠مة واعمّم٤مدوم٦م.! 

إٟمام هل٤م ُم٘مدُم٤مت وأؾم٤ٌمب إذا طمّمٚم٧م طمّمؾ ٟمت٤مضمٝم٤م.  

د ُمقاـمـ اعمٕم٤ميص وإن إًمػ اًمٕمٌد وشم٤ًمهٚمف ذم ارشمٞم٤م

  .قمـ اًمقرع واحلزم واًمٕمزم ايقرث قمٜمده ومتقرً  واًمذٟمقب

 ًٓ  اقمغم اعمٕمّمٞم٦م واخلٓمٞمئ٦م وسُمٕمدً  يمام يقرث ذم ٟمٗمًف إىم٤ٌم

  .قمـ اًمتقسم٦م وإوسم٦م

وُمـ هذا اًم٤ٌمب صم٧ٌم اًمٜمٝمل قمـ ارشمٞم٤مد ُمقاـمـ اًمٕمذاب 

 .واإلهالك

أو  ٤ميم٤من أو جمٚم٦م أو ذيٓمً  ٤مصدي٘مً  :وم٤مرق دواقمل اعمٕمّمٞم٦م

ًً  أو ٤مأو ٟم٤مديً  أو ُمًٚمًاًل   ه٤مشمػ أو ومٚماًم ذم رىماًم   !.آًم٦مأو  ٤مجمٚم

، واضمٕمؾ سمٞمٜمؽ وسملم أرسم٤مب اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص قمزًم٦م ؿمٕمقري٦م

 ېئ ﴿ :وشمٕم٤مممضمّؾ  إن مل يٛمٙمٜمؽ اًمٕمزًم٦م اجلًدي٦م قمغم طمّد ىمقًمف

                                                           

 طمًٜمف إًم٤ٌمين.(، 7010أظمرضمف أسمق داود ) (4)
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 جب ىئيئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

  .[72: ]إٟمٕم٤مم ﴾مت خت حت جت يب ىب مب خب حب
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 عصسة ايشابعةاخلطوة 

 تعري غريى بايرنبال 

 

قمـ  يم٤من ذم سمٜمل إهائٞمؾ يمام روى أسمق هريرة 

  رضمالن ُمتقاظمٞم٤من طاًمٜمٌل 

ومٙم٤من أطمدمه٤م يذٟم٥م وأظمر جمتٝمد ذم اًمٕم٤ٌمدة، ومٙم٤من ٓ »

أىمٍم، ومقضمده  :يزال اعمجتٝمد يرى إظمر قمغم اًمذٟم٥م4 ومٞم٘مقل

ظمٚمٜمل وريب، أسمٕمث٧م قمكم  :وم٘م٤مل 4أىمٍم :قمغم ذٟم٥م وم٘م٤مل ًمف ٤ميقُمً 

 -ٓ يدظمٚمؽ اهلل اجلٜم٦م :أو-واهلل ٓ يٖمٗمر اهلل ًمؽ  :لوم٘م٤م.؟!٤مرىمٞمًٌ 

 :وم٘مٌض أرواطمٝمام، وم٤مضمتٛمٕم٤م قمٜمد رب اًمٕم٤معملم وم٘م٤مل هلذا اعمجتٝمد

؟! وىم٤مل اأو يمٜم٧م قمغم ُم٤م ذم يدي ىم٤مدرً .؟!٤مأيمٜم٧م يب قم٤معمً 

اذهٌقا سمف  :اذه٥م وم٤مدظمؾ اجلٜم٦م سمرمحتل، وىم٤مل ًممظمر :ًمٚمٛمذٟم٥م

َؿ ٔمٺَِمٻمټَِمڇٍم َوا٬مَِّذي ڀَمٸمْ » :ىم٤مل أسمق هريرة شإمم اًمٜم٤مر ِِس ٔمٿَِمِدِه ٬َمَتٺَمٻمَّ

 .(1)«َأْؤَمٹَمڈْم ُدڀْمٿَمڅمُه َوآِٙمَرَٕمفُ 
                                                           

 صححف إًم٤ٌمين.(، 1324أظمرضمف أسمق داود ) (4)
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 واًمٙمٚمٛم٦م اًمتل أوسم٘م٧م دٟمٞم٤م اًمٕمٌد وأدظمؾ اًمٜم٤مر ٕضمٚمٝم٤م ًمٞم٧ًم

إن  :هل ىمقًمف أىمٍم وإٟمٙم٤مره قمٚمٞمف، إٟمام هل شم٠مًمٞمف قمغم اهلل وىمقًمف

 .اهلل ًمـ يٖمٗمر ًمؽ

ًٌ  وُمر أسمق اًمدرداء  ومٙم٤مٟمقا  ٤مقمغم رضمؾ ىمد أص٤مب ذٟم

 أرأيتؿ ًمق وضمدمتقه ذم ىمٚمٞم٥م أمل شمٙمقٟمقا» :قٟمف، وم٘م٤مليًٌ

ومال شمًٌقا أظم٤ميمؿ، وامحدوا اهلل  :ىم٤مًمقا سمغم، ىم٤مل .ُمًتخرضمٞمف؟!

إٟمام أسمٖمض قمٛمٚمف، وم٢مذا  :ىم٤مل .اًمذي قم٤موم٤ميمؿ، ىم٤مًمقا أومال شمٌٖمْمف؟!

 .ششمريمف ومٝمق أظمل

ومام ي٘مقم سمف سمٕمض ُمـ اًمِم٤ٌمب ُمـ اٟمت٘م٤مد ومالن أٟمف ي٘مع  اإذً 

 .هذا إُمر أو ذاك، ُمـ سم٤مب اًمتٕمٞمػم ذم هذه اعمٕمّمٞم٦م، ويٗمٕمؾ

وإومم سم٤معمًٚمؿ أن يٜمِمٖمؾ سمٕمٞم٥م ٟمٗمًف وخيِمك ذٟمقسمف4 

٤مه أظمٓم٤مء همػمه ي٘مػ قمٜمد طمد اعمٜم٤مصح٦م ـف دمـويِمٕمر أن واضمٌ

 .واًمًؽم واًمدقم٤مء هلؿ وؾم١مال اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م

إن هذا اعمًٚمؽ سمره٤من قمغم إومراط ص٤مطمٌف ذم صم٘متف سمٜمٗمًف، 

سمقاسم٤مت اهلالك، وأُم٤مرة ُمـ وشمزيمٞمتف هل٤م4 واًمٖمرور سمقاسم٦م ُمـ 

أُم٤مرات إطم٤ًمس اًمٕمٌد سم٤مؾمتٖمٜم٤مئف قمـ ُمٕمقٟم٦م ُمقٓه وهق ؾم٥ٌم 
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 .ٕن يقيمؾ اعمرء ًمٜمٗمًف

وأيَ ْذا ٌع ْدي أغرف اخليق ةاهلل اذليَ اكن يلٔل 
  :أخدًْ
 .[11:]هقد ﴾ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ﴿ -4

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ﴿ :واًمذي ي٘مقل -0

 .[44:]يقؾمػ ﴾ ڱ

قٓه، سمٕمد أن طمٓمؿ إصٜم٤مم واًمث٤مًم٨م طملم ي٘مقل عم -4

 ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ﴿ :واطمتٛمؾ ذم ذًمؽ ُم٤م اطمتٛمؾ

 .[47:إسمراهٞمؿ]

َتَؽ َأْرُٗمق » :ومٙم٤من ُمـ دقم٤مئف طأُم٤م حمٛمد  -1 پُمؿَّ َرْْحَ ا٬مٻمَّ

 َّٓ َٓ إ٬َِمَف إِ ُف  ٩َماَل َٕمٺمٻِْمٽمِل إ٦َِم ڀَمٸْمِِس ١َمْر٩َمڇَم ٣َم٥ْمٍ َأْصٻمِْح ِٓم ٠َمځْمِن ٫ُمٻمَّ

 .(1)«َأڀْمڈَم 

 ٞمف صقًم٦م اًمٓم٤مقم٦م وشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس وؿمٙمره٤موشمٕمٞمػمك ٕظمٞمؽ وم

وًمٕمؾ ، وأن أظم٤مك سم٤مء سمف .واعمٜم٤مداة قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمؼماءة ُمـ اًمذٟم٥م
                                                           

 طمًٜمف إًم٤ٌمين.(، 01232أظمرضمف أمحد ) (4)
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يمنشمف سمذٟمٌف وُم٤م أطمدث ًمف ُمـ اًمذًم٦م واخلْمقع واإلزراء قمغم 

ٟمٗمًف واًمتخٚمص ُمـ ُمرض اًمدقمقى واًمٙمؼم واًمٕمج٥م، ووىمقومف 

سملم يدي اهلل، ٟم٤ميمس اًمرأس ظم٤مؿمع اًمٓمرف ُمٜمٙمن اًم٘مٚم٥م أٟمٗمع 

  :ُمـًمف وظمػم 

  صقًم٦م ـم٤مقمتؽ، وشمٙمثرك هب٤م وآقمتداد هب٤م واعمٜم٦م قمغم

 .اهلل وظمٚم٘مف هب٤م

ومام أىمرب هذا اًمٕم٤ميص ُمـ رمح٦م اهلل.! 

وُم٤م أىمرب هذا اعمدل ُمـ ُم٘م٧م اهلل. 

ومذٟم٥م شمذل سمف ًمديف، أطم٥م إًمٞمف ُمـ ـم٤مقم٦م شمدل هب٤م قمٚمٞمف. 

، ظمػم ُمـ أن شمٌٞم٧م ٤موشمّمٌح ٟم٤مدُمً  وإٟمؽ أن شمٌٞم٧م ٟم٤مئاًم 

 ٤م.ًٌ ، وشمّمٌح ُمٕمجىم٤مئاًم 

لم4 ٓ شمٕمػّموهؿ، أو شم٘مٜمّٓمقهؿ ٤مومروم٘مً    .أهي٤م اًمٜم٤مس، روم٘م٤م سم٤معمذٌٟم

سمؾ اومتحقا هلؿ سم٤مب إُمؾ سم٤مهلل، واًمرضم٤مء سمف، واًمتقسم٦م 

 !.وإوسم٦م إًمٞمف
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عم٤مذا يًتٜمٙمر اًمٜم٤مس وىمقع سمٕمْمٝمؿ ذم اعمٕم٤ميص؟! ظم٤مص٦م 

  ذم صٗمقف ذوي اهلٞمئ٤مت ُمـ اًمٜم٤مس،

 ورى4 طومام واهلل هؿ سم٠مومْمؾ ُمـ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

وم٘مد قمٚمٛمٜم٤م أن ومٞمٝمؿ ُمـ زٟم٤م4 وُمـ هق4 وُمـ ذب  اهلل قمٜمٝمؿ

اخلٛمر، وُمـ ضمّس قمٚمٞمٝمؿ، سمؾ وُمٜمٝمؿ ُمـ ارشمّد قمـ اإلؾمالم إمم 

 !!.اًمٙمٗمر صمؿ آُمـ

ه١مٓء وهؿ أـمٝمر اخلٚمؼ سمٕمد إٟمٌٞم٤مء وىمٕمقا ذم ُمثؾ هذه 

 !.اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص

أقمٜمل ذم -ومٝمؾ يٕمل اًمٜم٤مس أن اًمٜم٤مس ؾمقاء ذم هذا اًم٤ٌمب 

 !!.-ذم اعمٕم٤ميص واًمذٟمقبسم٤مب اًمقىمقع 

صحٞمح أن اًمذٟم٥م ُمـ اًمٕمٔمٞمؿ قمٔمٞمؿ4 ًمٙمـ ذًمؽ ٓ جيٕمٚمٜم٤م 

ٟم١مّيًٝمؿ أو ٟم٘مٜمّٓمٝمؿ أو ٟمٕملم اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ ذم إسمٕم٤مدهؿ قمـ 

 .ـمريؼ اًمٜمقر واهلدى، اًمٓمريؼ اًمذي يقصؾ إًمٞمف، أؾمتٖمٗمر اهلل
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 عصس ايجاَنةاخلطوة 

 فال تكعد َعوِ
 

ن سم٤معمٕم٤ميص، سمؾ ًمٞمس ًمٚمٛمًٚمؿ أن جيٚمس ُمع ُمـ يتٔم٤مهرو

 جي٥م احلذر ُمٜمٝمؿ، واًمٌٕمد قمٜمٝمؿ ًمئال يّمٞمٌف ُم٤م أص٤مهبؿ، 

وًمئال يٗمٕمؾ ومٕمٚمٝمؿ، إٓ إذا طمي ًمإلٟمٙم٤مر واًمدقمقة، سم٠من 

 وىمػ قمٚمٞمٝمؿ ودقم٤مهؿ وٟمّمحٝمؿ سم٤مٕؾمٚمقب احلًـ وم٢من اؾمتج٤مسمقا

 .وإٓ اٟمٍمف ومال سم٠مس

 ىئ ېئ ېئ ﴿ :ي٘مقل أُم٤م اجلٚمقس ُمٕمٝمؿ ٓ، وم٤مهلل 

 حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ

4 وم٤مهلل [72:]إٟمٕم٤مم ﴾مت خت حت جت يب ىب مب خب

هنك قمـ اًم٘مٕمقد سمٕمد اًمذيمرى ُمع اًم٘مقم اًمٔم٤معملم، ومال شم٘مٕمد سمٕمد 

 .اًمذيمرى ُمع اًم٘مقم اًمٔم٤معملم

ٕٟمف ىمد يٛمٞمؾ إًمٞمٝمؿ، ىمد يٗمٕمؾ ُمثؾ ومٕمٚمٝمؿ، وم٤مًمقاضم٥م 

 .احلذر
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ًمٙمـ إذا وىمػ قمٚمٞمٝمؿ ًمٚمدقمقة إمم اهلل واًمتقضمٞمف إمم اخلػم 

و اًمٜمّمٞمح٦م ًمٕمؾ اهلل هيدهيؿ وإٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر سم٤مٕؾمٚمقب احلًـ 

، سم٠مؾم٤ٌمسمف ًمٕمٚمٝمؿ يًتجٞمٌقن ومٝمذا أُمر ُمٓمٚمقب، وإن اؾمتٓم٤مع ذًمؽ

 ﴾ائ ى ى ې﴿ :شمٕم٤ممم وفمـ أٟمف يٜمٗمع وضم٥م قمٚمٞمف ًم٘مقًمف

 .[04:]اًمٕم٤مؿمٞم٦م ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ﴿ :4 وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف [3:]إقمغم

ذع ًمٜم٤م اًمتذيمػم واًمدقمقة، وم٢مذا أُمٙمٜمؽ  وم٤معم٘مّمقد أن اهلل 

شمرؿمدهؿ إمم اخلػم، وأن حتذرهؿ ُمـ أن شمدقمقهؿ إمم اهلل، وأن 

 .اًم٤ٌمـمؾ، وم٠مٟم٧م قمغم ظمػم قمٔمٞمؿ، أُم٤م اجلٚمقس ُمٕمٝمؿ ومال

وم٢من اعمًٚمؿ ُمٜمٝمل قمـ ؿمٝمقد اعمج٤مًمس اًمتل يٕمَم اهلل 

 ،إٓ إن يم٤من ىم٤مدرا قمغم إزاًم٦م اعمٜمٙمر، ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ومٞمٝم٤م: 

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿

 ىئ مئ حئ یجئ ی ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 .[٤ً:412مء]اًمٜم ﴾مب خب حب جب يئ

ومدل هبذا قمغم وضمقب اضمتٜم٤مب » :ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه

أصح٤مب اعمٕم٤ميص إذا فمٝمر ُمٜمٝمؿ ُمٜمٙمر4 ٕن ُمـ مل جيتٜمٌٝمؿ، وم٘مد 

 ی ی﴿ :ريض ومٕمٚمٝمؿ، واًمرو٤م سم٤مًمٙمٗمر يمٗمر، ىم٤مل اهلل 
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ومٙمؾ ُمـ ضمٚمس ذم جمٚمس ُمٕمّمٞم٦م ومل يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ،  ﴾ی

شمٙمٚمٛمقا يٙمقن ُمٕمٝمؿ ذم اًمقزر ؾمقاء، ويٜمٌٖمل أن يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ إذا 

سم٤معمٕمّمٞم٦م وقمٛمٚمقا هب٤م، وم٢من مل ي٘مدر قمغم اًمٜمٙمػم قمٚمٞمٝمؿ، ومٞمٜمٌٖمل أن 

 .اهـ .ي٘مقم قمٜمٝمؿ طمتك ٓ يٙمقن ُمـ أهؾ هذه أي٦م

٤مًمس ـوٓ جيقز ٕطمد أن يِمٝمد جم :ـ شمٞمٛمٞم٦مـوىم٤مل اسم

 سم٤مظمتٞم٤مره سمٖمػم ضورة، ورومع إمم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز اعمٜمٙمرات

 ومالن  ىمقم ذسمقا اخلٛمر وم٠مُمر سمجٚمدهؿ، وم٘مٞمؾ ومٞمٝمؿ

 ې ې﴿ :سمف اسمدؤوا، أُم٤م ؾمٛمٕم٧م اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل :ص٤مئؿ، وم٘م٤مل

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

ومجٕمؾ طم٤مض اعمٜمٙمر  ﴾ی ی ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 .اهـ .يمٗم٤مقمٚمف

 اجلٚمقس ُمع أهؾ اعمٜمٙمر ُمع اؾمتٓم٤مقم٦م :وىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم

ې ې ﴿ :اإلٟم٤ًمن أن ي٘مقَم، ُمِم٤مرك هلؿ ذم اإلصمؿ4 ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

 .﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی

إن ىمٕمدشمؿ وم٠مٟمتؿ ُمثٚمٝمؿ، وٓ حيؾ ٕطمد أن ي٘مٕمد ُمع  :يػين
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أهؾ اعمٜمٙمر، إٓ إذا يم٤من ذم ظمروضمف ضر، أُم٤م جمرد أن َيْٖمَْم٥م 

 أهٚمف أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ، ومٝمذا ًمٞمس سمٕمذر، ومٚمق يم٤من أهٚمف ُمثاًل 

يٗمتحقن اًمتٚمٗم٤مز قمغم رء حمرم وهن٤مهؿ4 وًمٙمـ مل يٜمتٝمقا وضم٥م 

إن ىمٛم٧ُم يزقمؾ قمكمَّ أيب، أو أُمل، أو  :قمٚمٞمف أن ي٘مقم، وم٢مذا ىم٤مل

اًمزوضم٦م أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ، وم٢مٟمف ٓ جيقز أن يٌ٘مك، سمؾ جي٥م أن 

ي٘مقم وًمق همْمٌقا4 ٕن اًمتامس رو٤م اًمٜم٤مس سمًخط اهلل، يٕمٜمل 

 ..اهـ-واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-شم٘مديؿ ُم٤م يرو٤مه اًمٜم٤مس، قمغم ُم٤م يرو٤مه اهلل 

قمغم اظمتٞم٤مر اًمّمح٦ٌم  ٓ خيٗمك أن قمغم اعمرء أن حيرص

اًمّم٤محل٦م اًمتل شم٘مرسمف ُمـ اهلل، وشمذيمره إن همٗمؾ، وشمٕمٞمٜمف إن ذيمر، 

ٓ ُٕمٲَمڅمِ٘مچْم إِٓ » :ملسو هيلع هللا ىلص وأن يتج٤مرم قمـ روم٘م٤مء اًمًقء، وم٘مد ىم٤مل

 .(1)«ُٰمڂْمِٰمٽمًڅم َوٓ َيځْم٫ُمْؾ ١َمٶَمڅمَٰمَؽ إِٓ َٕمٹِملٌّ 

ـْ » :طوىم٤مل  ـِ َٙمٻمٿِمٻمِِف، ٩َمٻْمٿَمٽمْٵُمْر َأَ٘مُد٫ُمْؿ َٰم  اٚمَْْرُء ٣َمَٛم ِدي

 .(2)«َُيَڅم٬مُِؾ 
  

                                                           

 طمًٜمف إًم٤ٌمين.(، 1240د )أظمرضمف أسمق داو (4)

 طمًٜمف إًم٤ٌمين.(، 2432أظمرضمف أمحد ) (0)
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 ايتاسعة عصساخلطوة 

  ال تفازم األخياز
 

حيدث اًمِم٤مب ٟمٗمًف وهق يراه٤م ُم٘مٞمدة سم٠مهمالل  ٤مأطمٞم٤مٟمً 

يمٞمػ أصح٥م إظمٞم٤مر وأقم٤مذهؿ  :اعمٕم٤ميص ُم٠مؾمقرة سم٠مهه٤م

وأٟم٤م ُمٚمقث، وأٟم٤م قم٤مٍص، أؿمٕمر أٟمٜمل ُمٜم٤مومؼ طملم أص٤مطمٌٝمؿ، إمم 

 .همػم ذًمؽ ُمـ اًمت٤ًمؤٓت

 ٞمٕمل ًمْمٖمط اًمذٟم٥م واخلٓمٞمئ٦موهذه اهلقاضمس إومراز همػم ـمٌ

 .قمٚمٞمف

وًمق حتقل ذًمؽ إمم دقمقة ُمٚمح٦م ًمٚمتقسم٦م واإلىمالع واًمٜمدم 

 .يم٤من هذا ظمػم وأومم

  :وًمق شم٤ًمءل سمٚمٖم٦م أظمرى وُمٜمٓمؼ خم٤مًمػ وم٘م٤مل

إن صحٌتل ًمألظمٞم٤مر سمحد ذاهت٤م قمٛمؾ ص٤مًمح ُمـ أومْمؾ 

ُمـ حي٥م أظم٤مه ذم  طوىمد قمد  .إقمامل4 واحلًٜم٦م شمٙمٗمر اًمًٞمئ٦م

 .ئمٚمٝمؿ اهلل ذم فمٚمف يقم ٓ فمؾ إٓ فمٚمف اهلل ُمـ اًمًٌٕم٦م اًمذيـ

 

w 
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حم٦ٌم اًمّم٤محللم ؾم٥ٌم ًمٚمحقق اعمرء هبؿ وًمق مل يٌٚمغ ُمٜمزًمتٝمؿ 

ـْ َأَ٘مچمَّ » :طىم٤مل  :ذم اًمٕمٛمؾ  .(1)«اٚمَْْرُء َٰمَع َٰم

ُم٤مذا  طُمتك اًم٤ًمقم٦م؟! وم٘م٤مل  طوؾم٠مل أقمرايب اًمٜمٌل 

ُم٤م أقمددت هل٤م ُمـ يمثػم صالة وٓ صقم  :أقمددت هل٤م؟! ىم٤مل

أڀمڈم ٰمع ٰمـ » :٥م اهلل ورؾمقًمف، ىم٤ملصدىم٦م، وًمٙمـ أطم وٓ

 .(2)«أ٘مببڈم

ضم٤مء رضمؾ إمم رؾمقل اهلل  :ىم٤مل وقمـ اسمـ ُمًٕمقد 

 ومل يٚمحؼ هبؿ؟! ٤ميمٞمػ شم٘مقل ذم رضمؾ أطم٥م ىمقُمً  :وم٘م٤مل ط

 .«اٚمرء ٰمع ٰمـ أ٘مچم» :طوم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ومٙمٞمػ أزهد  طومام دام هذا إُمر ىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

نمين ُمٕمٝمؿ يقم أن يٚمح٘مٜمل ُمٜم٤مزهلؿ، وحي ومٞمف؟! ومٚمٕمؾ اهلل 

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م، وًمٞمٙمـ ؿمٕم٤مري

أطم٥م اًمّم٤محللم وًم٧ًم ُمٜمٝمؿ. 

ًمٕمكم أن أٟم٤مل هبؿ ؿمٗم٤مقم٦م.  
                                                           

 (.0714(، ُمًٚمؿ )7412اًمٌخ٤مري )أظمرضمف  (4)

 (.0121(، ُمًٚمؿ )7407اًمٌخ٤مري )أظمرضمف  (0)
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وأيمره ُمـ دم٤مرهتؿ ُمٕم٤ميص.  

 ًذم اًمٌْم٤مقم٦م ٤موإن يمٜم٤م ؾمقي. 

  :انلاس أضِاف ذالذث
ُمـ ي٠مظمذ ٟمٗمًف سمزُم٤مم اًمت٘مقى، ويٛمٜمٕمٝم٤م  :والصىف ألاول 

 .ٜمزًمتفقمـ اعمٕمّمٞم٦م، ومٝمذا ظمػم وسمر وًمٕمؾ اهلل أن يٌٚمٖمٜمل ُم

 ُمـ ي٠ميت ُمٕمّمٞم٦م اهلل وهق قمغم وضمؾ وٟمدم، :والصىف الثاوي

ويِمٕمر أٟمف قمغم ظمٓمر قمٔمٞمؿ ويتٛمٜمك ذًمؽ اًمٞمقم اًمذي يٗم٤مرق ومٞمف 

 .اعمٕمّمٞم٦م

ُمـ يٌح٨م قمـ اعمٕمّمٞم٦م، ويٗمرح هب٤م،  :والصىف الثالث

 .ويٜمدم قمغم ومقاهت٤م

وم٠مٟم٤م وإن يمٜم٧م ًم٧ًم ُمـ اًمّمٜمػ إول وأمتٜمك ُمـ اهلل أن 

ُمـ اًمّمٜمػ اًمث٤مين ظمػم زم وأزيمك ُمـ  يٚمح٘مٜمل سمف ومألن أيمقن

 .أيمقن ُمـ اًمث٤مًم٨م

ؿ قمغم اعمٕمّمٞم٦م إٟمام ضمٜمٞمتف ُمـ ـأن اًمٜمدم واحلنة، واًمت٠مًم 

 .اًمّمح٦ٌم اًمّم٤محل٦م
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وهذه أول سمريم٤مهتؿ وسم٤ميمقرة صمٛمراهتؿ، وطملم أوم٤مرىمٝمؿ 

 ومًقف خي٧ٌم هذا اًمّمقت وي٘مؾ أصمر هذه اعمالُم٦م ًمٚمٜمٗمس4 وطمٞمٜمٝم٤م

 .ودريم٤مهت٤مأٟمت٘مؾ ٓ ؾمٛمح اهلل إمم ضمحٞمؿ اعمٕمّمٞم٦م 

إن أوًمئؽ اًمذيـ ٓ يّم٤مطمٌقن إظمٞم٤مر ىمد ٓ يِمٕمرون 

  .ُمرة واطمدة سم٤مًمٜمدم وُمرارة اعمٕمّمٞم٦م

أُم٤م أوًمئؽ اًمذيـ يّم٤مطمٌقهنؿ ومٝمؿ يِمٕمرون سمذًمؽ طملم 

يمؾ ه١مٓء ظمػم  :يرون إظمقهتؿ وًم٤ًمن طم٤مل أطمدهؿ ي٘مقل

 .وأـمٝمر ُمٜمل

ومّمحٌتل ًمألظمٞم٤مر ؾم٥ٌم ذم شم٠معمل ُمـ اعمٕمّمٞم٦م وهذا  اإذً 

 ،وه٥م أين مل أشم٥م .ة سم٢مذن اهلل ذم ـمريؼ اًمتقسم٦مسمحد ذاشمف ظمٓمق

 .وم٤مًمذي يٗمٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م وهق ٟم٤مدم ظمػم ممـ يٗمٕمٚمٝم٤م وهق يْمحؽ

 ه٥م أٟمك وم٤مرىم٧م إظمٞم٤مر، ومٝمؾ ؾمٞمزول ُم٤م أؿمٙمق ُمٜمف وأسمرأ

 .أم أٟمك ؾم٠موم٘مد اًمدواء ومٞمًتٗمحؾ اًمداء.ُمـ داء اعمٕمّمٞم٦م؟!

ًمف ُمـ صح٦ٌم4 وم٢من شمريم٧م ه١مٓء وم٤مًمٌديؾ هؿ  ٓسّمدُ وم٤معمرء 

 اًمذي أراهؿ قمغم ُمٕم٤مص أيمؼم مم٤م أومٕمؾ ومٞمقًمد ذًمؽ قمٜمدي أوًمئؽ



 
 
 

 109 خطىات الخزوج من املعاص ي وشؤمها
 

w 

 w
 

أؾمٛمع  آؾمتٝم٤مٟم٦م سمام أٟم٤م واىمع ومٞمف، سمؾ واًمتٓمٚمع عم٤م هؿ قمٚمٞمف، صمؿ ًمـ

 .اُمٜمٝمؿ ُمققمٔم٦م أو أضمد ُمٜمٝمؿ شمذيمػمً 

إٟمف ًمق ـمرح قمغم ٟمٗمًف شمٚمؽ اًمت٤ًمؤٓت اًم٤ًمسم٘م٦م خلرج 

  :سمٜمتٞمج٦م ُم١مداه٤م

 أن وىمققمف ذم اعمٕمّمٞم٦م، وُمٕم٤مٟم٤مشمف ُمـ ؿم١مُمٝم٤م ُمدقم٤مة إمم

 ٤ماًمتزود ُمـ صح٦ٌم إظمٞم٤مر، واًمًٕمل ًمذًمؽ، ٓ أن شمٙمقن قم٤مئ٘مً 

 .٤موُمثٌٓمً 

ظمػم ًمؽ أن شمٕمّض قمغم هذه اًمّمح٦ٌم  :أيخ الهريً اإذً 

 ٤مُمّم٤مطمًٌ  ٤مسم٤مًمٜمقاضمذ سمؾ أٟم٧م أطمقج ُم٤م شمٙمقن إًمٞمٝمؿ، وٕن شمٌ٘مك حمًٌ 

 .هلؿ وأٟم٧م قمغم ُمٕمّمٞمتؽ ظمػم ًمؽ ُمـ أن شمٗم٤مرىمٝمؿ وأٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م

ُمـ أُم٤مرات  ُمالزُم٦م إظمٞم٤مر وجيٕمؾ ذو اًمٜمقن 

 إدٰمڅمن ا٬مبٺمڅمء ٣مٛم ٰمڅم ٟمٻمػ :ٖمالٖمڇم ٰمـ أ٣مالم ا٬متقٔمڇم» :ومٞم٘مقل ،اًمتقسم٦م

ٰمـ ا٬مذڀمقب، واَلقف اٚمتٶمٻمؼ ٰمـ ا٬مق٪مقع ٩مٿمپمڅم، وهجران إٙمقان 

 .(1)«ا٬مسقء وٰمالزٰمڇم أهؾ اَلٜم

                                                           

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (4)
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 إن صح٦ٌم إظمٞم٤مر أوم٤مدت ُمـ هق دوٟمؽ ومٗمتٞم٦م أهؾ اًمٙمٝمػ

يم٤من وم٢مٟمف إذا »طملم ظمرضمقا صحٌٝمؿ يمٚم٥م ضمرى ذيمره ذم اًم٘مرآن 

سمٕمض اًمٙمالب ىمد ٟم٤مل هذه اًمدرضم٦م اًمٕمٚمٞم٤م سمّمحٌتف وخم٤مًمٓمتف 

، اًمّمٚمح٤مء وإوًمٞم٤مء طمتك أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم سمذًمؽ ذم يمت٤مسمف 
ومام فمٜمؽ سم٤معم١مُمٜملم اعمقطمديـ، اعمخ٤مًمٓملم، اعمحٌلم ًمألوًمٞم٤مء 

 .واًمّم٤محللم

سمؾ ذم هذا شمًٚمٞم٦م وأٟمس ًمٚمٛم١مُمٜملم اعم٘مٍميـ قمـ درضم٤مت 

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٙمامل، اعمحٌلم ًمٚمٜمٌل

اعمرء ىمٚمٞمؾ سمٜمٗمًف يمثػم سم٢مظمقاٟمف! وًمذًمؽ  :إظمٞم٤مرضم٤مًمس 

ُمـ  -سم٢مذن اهلل-وم٢من صح٦ٌم إظمٞم٤مر وجم٤مًمًتٝمؿ مم٤م ي٘مل اعمرء 

  .وض اعمٕم٤ميص وؿم١مم اخلٓمٞمئ٤مت

  :و٫مقن صحبڇم إٙمٿمڅمر و٪مڅميڇم ٕمٵمپمر ٰمـ ٗمقاڀمچم

ُمـ ضمٝم٦م أن جم٤مًم٦ًم إظمٞم٤مر مح٤مي٦م ُمـ  :الڅمڀمچم إول▪

  .ن ُمقاـمـ اعمٕم٤ميصاخلٚمقة واًمقىمقع ذم أه اخلقاـمر أو همِمٞم٤م

 :ُمـ ضمٝم٦م شمقضمٞمٝمٝمؿ وٟمّمحٝمؿ وإرؿم٤مدهؿ :الڅمڀمچم ا٬مثڅمن▪
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 ٤موم٢من إظمقة اًمّم٤مدىم٦م حتّتؿ قمغم اعمتآظملم أن يٜمّمح سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم 

  .وأن ٓ يزيـ سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض شم٘مّمػم أظمر

  .ومٛمـ هذا اًم٤ٌمب اًمّمح٦ٌم اًمّم٤محل٦م ُمٙمّٛمٚم٦م ُمٜمّ٘مٞم٦م واىمٞم٦م

اعمٕمّمٞم٦م  أن اًمٜمدم واحلنة واًمت٠ممل قمغم :الڅمڀمچم ا٬مثڅم٬مډم▪

إٟمام دمٜمٞمف ُمـ اًمّمح٦ٌم اًمّم٤محل٦م، وهق ُمـ صمٛمرات صحٌتٝمؿ، 

وإٟمؽ طملم شمٗم٤مرىمٝمؿ ومنقم٤من ُم٤م خي٧ٌم هذا ًمّمقت وي٘مؾ أصمر 

 !!.هذه اًمالُم٦م ًمٚمٜمٗمس

وُمـ هٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أن شمرك صح٦ٌم إظمٞم٤مر سمحج٦م اًمذٟمقب 

واعمٕم٤ميص واخلٓمٞمئ٤مت ُمـ أقمٔمؿ ُمداظمؾ اًمِمٞمٓم٤من وظمقاـمر 

  .اعمٕمّمٞم٦م

ؾ ؾمٞمزول ُم٤م شمِمتٙمل ُمـ داء ه٥م أٟمؽ وم٤مرىم٧م إظمٞم٤مر ومٝم

 !.اعمٕمّمٞم٦م؟

 !.أم أٟمؽ ؾمتٗم٘مد اًمدواء ويًتٗمحؾ اًمداء

وم٢من هق شمرك  ،ًمف ُمـ صح٦ٌم إظمٞم٤مر ٓسّمدُ إن اإلٟم٤ًمن 

إظمٞم٤مر ومٚمٛمـ يذه٥م! ًمٞمس إّٓ إمم ُمـ يزّيٜمقن ًمف اعمٕمّمٞم٦م 

 !.وي٘محٛمقٟمف ومٞمٝم٤م
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 اخلطوة ايعصسون

 إذا تهسز ايرنب فهسز ايتوبة
 

٤ًٌم َأْذَٟم٥َم  ىَم٤مَل  َوُرسمَّاَم - َذڀْمًبڅم َأَصڅمَب  ًدا٣َمبْ  إِنَّ » :طىم٤مل   -َذْٟم

٧ٌُْم : ىَم٤مَل  َوُرسمَّاَم - َأْذڀَمْبڈُم  َرِب : ٩َمٹَمڅمَل  فُ  ٩َمٹَمڅمَل  ِٓم، ٩َمڅم٨ْمٸِمرْ  -َأَص : َرٔمُّ

څم ٬َمفُ  َأنَّ  ٣َمْبِدي َأ٣َمٻمِؿَ  ڀْمچَم  َيٷْمٸِمرُ  َرٔمًّ  ٬مٶَِمْبِدي، ٨َمٸَمْرُت  ٔمِِف؟ َوَيځْمُٙمُذ  ا٬مذَّ

 َرِب : ٩َمٹَمڅمَل  َذڀْمًبڅم، َأْذڀَمچَم  َأوْ  َذڀْمًبڅم، َأَصڅمَب  ُٖمؿَّ اَّللَّ  ٠َمڅمءَ  َٰمڅم َٰمٺَمډَم  ُٖمؿَّ 

٧ٌُْم  َأوْ - َأْذڀَمْبڈُم  څم ٬َمفُ  َأنَّ  ٣َمْبِدي َأ٣َمٻمِؿَ : ٩َمٹَمڅمَل  ٩َمڅم٨ْمٸِمْرُه؟ آَٙمَر، -َأَص  َرٔمًّ

ڀْمچَم  َيٷْمٸِمرُ   اَّللَُّ،٠َمڅمءَ  َٰمڅم َٰمٺَمډَم  ُٖمؿَّ  ٬مٶَِمْبِدي، ٨َمٸَمْرُت  ٔمِِف؟ َوَيځْمُٙمُذ  ا٬مذَّ

َم  َذڀْمًبڅم، ْذڀَمچَم أَ  ُٖمؿَّ    َأَصْبڈُم  َرِب : ٪َمڅمَل : ٪َمڅمَل  َذڀْمًبڅم، َأَصڅمَب : ٪َمڅمَل  َوُرٔمَّ

٧ٌُْم  ىَم٤مَل  َأوْ - څم ٬َمفُ  َأنَّ  ٣َمْبِدي َأ٣َمٻمِؿَ : ٩َمٹَمڅمَل  ِٓم، ٩َمڅم٨ْمٸِمْرهُ  آَٙمَر، -َأْذَٟم  َرٔمًّ

ڀْمچَم  َيٷْمٸِمرُ   .(1)«څمءَ ٠َم  َٰمڅم ٩َمٻْمٿمٶَْمټَمْؾ  َٖمالًَٖمڅم، ٬مٶَِمبِْدي ٨َمٸَمْرُت  ٔمِِف؟ َوَيځمُْٙمُذ  ا٬مذَّ

وم٢من  :ظمٞم٤مريمؿ يمؾ ُُمَٗمت ـ شمقاب4 ىمٞمؾ» :وىم٤مل قمكم 

يًتٖمٗمر  :ىم٤مل وم٢من قم٤مد؟! :ىمٞمؾ يًتٖمٗمر اهلل ويتقب4 :ىم٤مل قم٤مد؟!
                                                           

 (.0172(، وُمًٚمؿ )1721أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 4)
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طمتك يٙمقن اًمِمٞمٓم٤من هق  :ىم٤مل طمتك ُمتك؟! :ىمٞمؾ .اهلل ويتقب

 .شاعمحًقر

أٓ يًتحل أطمدٟم٤م ُمـ رسمف4 يًتٖمٗمر ُمـ » :وىمٞمؾ ًمٚمحًـ

 !شذٟمقسمف صمؿ يٕمقد صمؿ يًتٖمٗمر، صمؿ يٕمقد؟

وّد اًمِمٞمٓم٤من ًمق فمٗمر ُمٜمٙمؿ هبذه، ومال متٚمقا ُمـ » :وم٘م٤مل

 .شآؾمتٖمٗم٤مر

أهي٤م اًمٜم٤مس، » :ذم ظمٓمٌتف وىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز 

ُمـ أملَّ سمذٟم٥م ومٚمٞمًتٖمٗمر اهلل وًمٞمت٥م، وم٢من قم٤مد ومٚمٞمًتٖمٗمر اهلل 

وًمٞمت٥م، وم٢من قم٤مد ومٚمٞمًتٖمٗمر اهلل وًمٞمت٥م، وم٢مٟمام هل ظمٓم٤مي٤م ُمٓمقىم٦م 

 .شؾ اهلالك ذم اإلسار قمٚمٞمٝم٤مذم أقمٜم٤مق اًمرضم٤مل، وإن اهلالك يم

ڤ   ڦ   ﴿ :سمؾ وهذا اعمٕمٜمك داظمؾ حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم

ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   

 ﴾ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ

 .[447قمٛمران: ]آل

ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم
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 .[024]إقمراف: ﴾ک   ک   گ   گ   گ

 ﴾ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ﴿ :ٕمامن سمـ سمِمػم ذم ىمقًمفوىم٤مل اًمٜم

إذا أذٟم٥م أطمديمؿ ومال يٚم٘ملم سمٞمده إمم » :ي٘مقل ،[437]اًمٌ٘مرة:

اًمتٝمٚمٙم٦م، وٓ ي٘مقًمـ ٓ شمقسم٦م زم، وًمٙمـ ًمٞمًتٖمٗمر اهلل وًمٞمت٥م إًمٞمف، 

 .شوم٢من اهلل همٗمقر رطمٞمؿ

ۀ   ۀ   ہ   ﴿ :ي٤م أسم٤م قمامرة» :وىم٤مل ًمف رضمؾ :وقمـ اًمؼماء

 .ًمٕمدو ومٞم٘م٤مشمؾ طمتك ي٘متؾ؟أهق اًمرضمؾ يٚم٘مك ا  ﴾ہ   ہ

ٓ يٖمٗمره  :ٓ، وًمٙمـ هق اًمرضمؾ يذٟم٥م اًمذٟم٥م ومٞم٘مقل :ىم٤مل

 .شاهلل زم

ى   ائ   ائ    ﴿ :وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ذم ىمقًمف

هق اًمذي يذٟم٥م صمؿ يتقب، صمؿ يذٟم٥م » :ىم٤مل [07:اإلهاء] ﴾ەئ

 .شصمؿ يتقب، صمؿ يذٟم٥م صمؿ يتقب

 يذٟم٥م اًمٕمٌد صمؿ يتقب» :وىم٤مل قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر ذم هذه أي٦م

 ومٞمتقب اهلل قمٚمٞمف، صمؿ يذٟم٥م ومٞمتقب ومٞمتقُب اهلل قمٚمٞمف، صمؿ يذٟم٥م

 .شاًمث٤مًمث٦م وم٢من شم٤مب شم٤مَب اهلل قمٚمٞمف شمقسم٦م ٓ مُتحك
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ًً » :وقمـ وه٥م سمـ ضمرير قمـ أسمٞمف ىم٤مل قمٜمد  ٤ميمٜم٧م ضم٤مًم

ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد، ُم٤م شم٘مقل ذم اًمٕمٌد  :احلًـ إذ ضم٤مءه رضمؾ وم٘م٤مل

 .يذٟم٥م اًمذٟم٥م صمؿ يتقب

 .دٟمقامل يزدد سمتقسمتف ُمـ اهلل إٓ  :ىم٤مل

 .!ىم٤مل صمؿ قم٤مد ذم ذٟمٌف صمؿ شم٤مب

 قمٜمف ٤مقمٜمد اهلل4 صمؿ ذيمر طمديثً  ٤مىم٤مل مل يزدد سمتقسمتف إٓ ذومً 

ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ﴿ :صمؿ ىمرأ، ملسو هيلع هللا ىلص

 .[024]إقمراف: ﴾ک   گ   گ   گ

  :فبادر املعصية بالتىبة

طملم شم٘مع ذم اعمٕمّمٞم٦م وشمٚمؿ هب٤م وم٤ٌمدر سم٤مًمتقسم٦م وؾم٤مرع إًمٞمٝم٤م، 

 .يػ واًمت٠مضمٞمؾوإي٤مك واًمتًق

 وم٤مٕقمامر سمٞمد اهلل شمٕم٤ممم، وُم٤م يدريؽ ًمق ىمد دقمٞم٧م

ًمٚمرطمٞمؾ وم٠مضم٧ٌم اًمٜمداء، وودقم٧م اًمدٟمٞم٤م وىمدُم٧م قمغم ُمقٓك 

 ًٌ  .٤مقم٤مصٞمً  ٤مُمذٟم

 صمؿ إن اًمتًقيػ واًمت٠مضمٞمؾ ىمد يٙمقن ُمدقم٤مة ٓؾمتٛمراء
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اًمذٟم٥م واًمرو٤م سم٤معمٕمّمٞم٦م، ًم٘مد يم٤من اًمٕم٤مرومقن سم٤مهلل شمٕم٤ممم يٕمدون 

 ًٌ  .ٖمل أن يتقسمقا ُمٜمفآظمر يٜمٌ ٤مشم٠مظمػم اًمتقسم٦م ذٟم

ُمٜمٝم٤م أن اعم٤ٌمدرة إمم اًمتقسم٦م ُمـ » :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ

اًمذٟم٥م ومرٌض قمغم اًمٗمقر، وٓ جيقز شم٠مظمػمه٤م، ومٛمتك أظمره٤م 

قمَم سم٤مًمت٠مظمػم، وم٢مذا شم٤مب ُمـ اًمذٟم٥م سم٘مل قمٚمٞمف شمقسم٦ٌم أظمرى وهل 

شمقسمتف ُمـ شم٠مظمػم اًمتقسم٦م، وىمؾ أن ختٓمر هذه سم٤ٌمل اًمت٤مئ٥م، سمؾ قمٜمده 

ًمذٟم٥م مل يٌؼ قمٚمٞمف رٌء آظمر، وىمد سم٘مل قمٚمٞمف أٟمف إذا شم٤مب ُمـ ا

 .شاًمتقسم٦ُم ُمـ شم٠مظمػم اًمتقسم٦م

 وآؾمتٖمٗم٤مر أدب ُمـ أداب اًمقاىمٞم٦م :ومداوم قمغم آؾمتٖمٗم٤مر

  :من حاهبين

  .أٟمف حيٞمل ذم اًمٜمٗمس شمقىمػم اهلل وشمٕمٔمٞمٛمف -4

  .أٟمف يٛمحق اخلٓم٤مي٤م واًمذٟمقب -0

ُف ٬َمٿُمٷَمڅمُن ٣َمَٛم ٪َمٻْمبِل، وَ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل  َْٟمَتٷْمٸِمُر إڀِمَّ َٕ إِِن 

ةٍ    .(1)«اَّللَ، ِّم ا٬ْمٿَمْقِم ِٰمڅمَئڇَم َٰمرَّ
                                                           

 (.0120أظمرضمف ُمًٚمؿ )( 4)
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  :واكن ٌَ داعء األُبياء واملرسيني
حئ   مئ   ىئ   يئ   جب   حب   ﴿ :دقم٤مء ٟمقح 

 .[02:ٟمقح] ﴾ خب   مب   ىب   يب   جت   حت   خت   مت   ىت

ىئ   ىئ   ی   ی   ی   ی   ﴿ :دقم٤مء إسمراهٞمؿ 

 . ِ[20:اًمِمٕمراء] ﴾جئ   حئ

 ﴾چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ﴿ :ك قؾمـ٤مء ُمـدقم

 .[474]إقمراف:

 شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف وُم٤م  وهق اًمذي هُمٗمر ًمف ُم٤م طًمئـ يم٤من

شم٠مظمر يًتٖمٗمر اهلل ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ُم٤مئ٦م ُمّرة، ومٙمٞمػ سمٜم٤م ٟمحـ 

 !.ُمٕمنم اعمذٟمٌلم اعمخّٚمٓملم؟

 وًمئـ يم٤من آؾمتٖمٗم٤مر يٓمٝمر اًمٜمٗمس ويزيمٞمٝم٤م ومال جيٕمٚمٝم٤م

حق اخلٓم٤مي٤م إن وىمٕم٧م ومٙمذًمؽ هق يٛم ،شم٠مًمػ اىمؽماف اعمحرُم٤مت

  .وطمّمٚم٧م

ا٬مْٶَمْبَد إَِذا َأْٙمٴَمځَم َٙمٴمٿِمَئڇًم، ڀُمٺمڈَِم ِّم  إِنَّ » :طىم٤مل رؾمقل اهلل 

٪َمٻْمبِِف ڀُمٺْمَتڇٌم َٟمْقَداُء، ٩َمڃمِْن ُهَق ڀَمَزَع َواْٟمَتٷْمٸَمَر َوَٕمڅمَب َصٹُمٻَمڈْم، َوإِْن ٣َمڅمَد 
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څم، َ٘متَّك َيٶْمٻُمَق ٪َمٻْمَبُف ِزيَد ٩مٿِمپَمڅم، َوإِْن ٣َمڅمَد ِزيَد ٩مٿِمپَمڅم، َوإِْن ٣َمڅمَد ِزيَد ٩مٿِمپمَ 

اُن ا٬مَِّذي َذ٫مَ ـا٬م  ﴾ڃچ   چچ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ﴿ :َر اَّللَُّـرَّ

ٗملم:  .(1)«[41]اعمٓمٗمِّ

 اًمذي يؽمك أصمره ذم اًمٜمٗمس وي١مدي  آؾمتٖمٗم٤مروإن

  .اًم٘مٚم٥م ومٞمف اًمٚم٤ًمن يقاـمئاعم٘مّمقد هق اًمذي 
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 وايعصسون احلاديةاخلطوة 

 فازأنجس َن االستػ
 

 ىمد يْمٕمػ إيامن اعم١مُمـ قمـ اًمتّقسم٦م ُمـ ذٟم٥م ُمٕملّم، أو ًمرسّمام

 .ٓ شم٤ًمقمده فمروف طمٞم٤مشمف قمغم اإلىمالع قمـ هذا اًمّذٟم٥م

 وإذا يم٤من احل٤مل هٙمذا ومال يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ أن يٕمجز قمـ

  .آؾمتٖمٗم٤مر

وم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر ُمـ أؾم٤ٌمب اعمٖمٗمرة.  

وُمـ وؾم٤مئؾ ختٗمٞمػ أصمر اًمّذٟم٥م، وهذا ًمٞمس سمٛمًتٜمٙمر. 

٤مر اعم٘مرون سم٤مًمّتقسم٦م ًمف ؿم٠من آظمر، ّٕن ُمـ شم٤مب وم٤مٓؾمتٖمٗم

 .ُمـ اًمّذٟم٥م شمقسم٦م ُمٙمتٛمٚم٦م اًمنّمائط وضم٧ٌم ًمف ُمـ اهلل اعمٖمٗمرة

وأُّم٤م آؾمتٖمٗم٤مر دون إىمالع قمـ اًمّذٟم٥م وم٢مّٟمف وإن يم٤من أىمّؾ درضم٦م 

ًمٙمـ ٓ ُيٕمدم اًمٕمٌد ُمٜمف وم٤مئدة، ّٕٟمف شمٕمّرض سم٤مًمّدقم٤مء ًمٜمٞمؾ رمح٦م 

 .اهلل شمٕم٤ممم وُمٖمٗمرشمف ًمٚمّذٟم٥م

 

w 
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ٚمػ  ًّ ٌّٝمقا أّن جمّرد آؾمتٖمٗم٤مر دون  واًم ىمّرروا وٟم

اإلىمالع قمـ اًمّذٟم٥م أو اًمٕمزم قمٚمٞمف ًمٞمس اًمّتقسم٦م اًّمتل وقمد اهلل 

 .قمٚمٞمٝم٤م سم٤معمٖمٗمرة

  :وبياُّ أّن االسخغفار درجات
آؾمتٖمٗم٤مر اعم٘مرون سم٤مًمّتقسم٦م وهل أقماله٤م، وُمذه٥م  :أوالها

ٜم٦ّم اجلزم سمؽمشّم٥م اعمٖمٗمرة قمغم آؾمتٖمٗم٤مر اعم٘مرون سم٤مًم ًّ ّتقسم٦م أهؾ اًم

  :ًمٚمٜمّّمقص اعمتقاومرة قمغم ذًمؽ، وُمٜمٝم٤م

ـْ ٓ َذڀْمچَم ٬َمفُ » :طىمقًمف  ڀْمچِم ٫َمټَم ـَ ا٬مذَّ  .(1)«ا٬متَّڅمئچُِم ِٰم

وم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر اًمّت٤مّم اعمقضم٥م ًمٚمٛمٖمٗمرة هق » :ىم٤مل اسمـ رضم٥م

ُم٤م ىم٤مرن قمدم اإلسار يمام ُمدح اهلل أهٚمف ووقمدهؿ اعمٖمٗمرة4 وهق 

 .شطمٞمٜمئذ شمقسم٦م ٟمّمقح

واًمّٚم٤ًمن ُمـ اًمّذٟم٥م ًمٙمـ دون آؾمتٖمٗم٤مر سم٤مًم٘مٚم٥م  :وثاهيها

أن ي٘مؽمن سمف شمقسم٦م أو قمزم قمغم اإلىمالع، وهذه أدٟمك ُمـ اًّمتل 

 .ىمٌٚمٝم٤م ًمٙمٜمّٝم٤م حمٛمقدة

                                                           

 صححف إًم٤ٌمين.( 4)
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 ًٌ  ٤موهل واىمٕم٦م ي٘مع ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤ّمس، ومٝمق إذا واىمع ذٟم

ُٓمتف ٟمٗمًف ومٞمًتٖمٗمر ويدقمق اهلل أن يٖمٗمر ًمف ًمٙمـ ٓ ي٘م٤مرن ذًمؽ 

ؼ ىمٚمٌف سم٤مًمّذٟم٥م، قمزُمف قمغم اإلىمالع ًمْمٕمػ إيامٟمف وؿمّدة شمٕمٚمّ 

  ًمٖمٗمٚمتف قمـ اًمّتقسم٦م، أو

هق ـمٚم٥م  آؾمتٖمٗم٤مروم٢من » :ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم 

اعمٖمٗمرة وهق ُمـ ضمٜمس اًمّدقم٤مء واًم١ًمال، وهق ُم٘مرون سم٤مًمتقسم٦م ذم 

وىمد  ،ًمٙمـ ىمد يتقب اإلٟم٤ًمن وٓ يدقمق ،اًمٖم٤مًم٥م وُم٠مُمقر سمف

 َذڀْمًبڅم، َأْذڀَمچَم  َرُٗماًل  َأنَّ » :وؾم٤مق احلدي٨م ،شيدقمقا وٓ يتقب

 ٣َمْبِدي:  ٩مٹَمڅمَل  ِٓم، ٩َمڅم٨ْمٸِمرْ  َذڀْمًبڅم َأْذڀَمْبڈُم  َرِب، َأيْ : َل ٩مٹَمڅم

څم ٬َمفُ  َأنَّ  ٩َمٶَمٻمِؿَ  َذڀْمًبڅم ٣َمټِمَؾ  ڀْمچَم، َيٷْمٸِمرُ  َرٔمًّ  ٨َمٸَمْرُت  ٪َمْد  ٔمِِف، َوَيځْمُٙمُذ  ا٬مذَّ

 ٩َمڅم٨ْمٸِمرْ  َذڀْمًبڅم ٣َمټِمٻْمڈُم  إِِن  َرِب : ٹَمڅمَل ٩م آَٙمَر، َذڀْمًبڅم َأْذڀَمچَم  ُٖمؿَّ  ٬مٶَِمْبِدي،

څم ٬َمفُ  َأنَّ  ٣َمْبِدي ٣َمٻمِؿَ :  ٹَمڅمَل ٩م ِٓم، ڀْمچَم  َيٷْمٸِمرُ  َرٔمًّ  ٔمِفِ  َوَيځْمُٙمُذ  ا٬مذَّ

 ٣َمټِمٻْمڈُم  إِِن  َرِب : ٩مٹَمڅمَل  آَٙمَر، َذڀْمًبڅم ٣َمټِمَؾ  ُٖمؿَّ  ٬مٶَِمْبِدي، ٨َمٸَمْرُت  ٪َمْد 

څم ٬َمفُ  َأنَّ  ٣َمْبِدي ٣َمٻمِؿَ : اَّللَّ  ٩مٹَمڅمَل  ِٓم، ٩َمڅم٨ْمٸِمرْ  َذڀْمًبڅم  َيٷْمٸِمرُ  َرٔمًّ

ڀْمچَم   ٩َمٻْمٿَمٶْمټَمْؾ  ِديـ٬مٶَِمبْ  ٨َمٸَمْرُت  ْد ـ٪مَ  َأِن  ُأ٠ْمپِمُد٫ُمؿْ  ِف،ـِٔم ځْمُٙمُذ َويَ  ا٬مذَّ

 .(1)«٠َمڅمءَ  َٰمڅم
                                                           

 (.0172(، وُمًٚمؿ )1721أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 4)
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ٞمئ٤مت» :صمّؿ ىم٤مل ًّ وأُّم٤م آؾمتٖمٗم٤مر  ..،.واًمّتقسم٦م متحق مجٞمع اًم

ـ ـق ؾم٥ٌم ُمـوًمٙمـ ه ،رةـدون اًمتّقسم٦م ومٝمذا ٓ يًتٚمزم اعمٖمٗمـسم

 .شإؾم٤ٌمب

ًمٙمـ سمدون  آؾمتٖمٗم٤مر اًمٕم٤مم سم٤مًمّٚم٤ًمن دون اًم٘مٚم٥م، :وثالثها

  .شمقسم٦م ُمـ ذٟم٥م ُمٕملّم أو إىمالع قمٜمف

أؾمتٖمٗمر اهلل وهق همػم  :وإن ىم٤مل سمٚم٤ًمٟمف :ىم٤مل اسمـ رضم٥م

اًمّٚمٝمّؿ اهمٗمر زم، وهق  :ُم٘مٚمع سم٘مٚمٌف ومٝمق داٍع هلل سم٤معمٖمٗمرة يمام ي٘مقل

ـٌ وىمد ُيرضمك ًمف اإلضم٤مسم٦م، وأُّم٤م ُمـ ىم٤مل شمقسم٦م اًمٙمّذاسملم  :طمً

وم٢مّن  ،وهذا طمؼ ،ومٛمراده أّٟمف ًمٞمس سمتقسم٦م يمام يٕمت٘مده سمٕمض اًمٜم٤ّمس

 .شاًمّتقسم٦م ٓ شمٙمقن ُمع اإلسار

اًمّٚمٝمّؿ اهمٗمر زم ـمٚم٥م ًمٚمٛمٖمٗمرة  :وجمّرد ىمقل اًم٘م٤مئؾ» :وىم٤مل

ودقم٤مء هب٤م، ومٞمٙمقن طمٙمٛمف طمٙمؿ ؾم٤مئر اًمّدقم٤مء إن ؿم٤مء أضم٤مسمف 

 وهمٗمر ًمّم٤مطمٌف4

ٓ ؾمّٞمام إذا ظمرج ُمـ ىمٚم٥م ُمٜمٙمن سم٤مًمّذٟم٥م وص٤مدف ▪

 .ؾم٤مقم٦م ُمـ ؾم٤مقم٤مت اإلضم٤مسم٦م يم٤مٕؾمح٤مر وأدسم٤مر اًمّّمٚمقات

 ي٤م سمٜمّل قمّقد» :أّٟمف ىم٤مل ٓسمٜمف  وُيروى قمـ ًم٘مامن
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 .شاًمّٚمٝمّؿ اهمٗمر زم وم٢مّن هلل ؾم٤مقم٤مت ٓ يرّد ومٞمٝم٤م ؾم٤مئاًل  :ًم٤ًمٟمؽ

أيمثروا ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر ذم سمٞمقشمٙمؿ وقمغم » :وىم٤مل احلًـ

وذم جم٤مًمًٙمؿ وأيٜمام يمٜمتؿ  أؾمقاىمٙمؿُمقائديمؿ وذم ـمرىمٙمؿ وذم 

 .شوم٢مّٟمٙمؿ ٓ شمدرون ُمتك شمٜمزل اعمٖمٗمرة

سمٚمٞمس أن يٙمن ٟمٗمس اسمـ آدم ويذهّل٤م سم٤معمٕمّمٞم٦م، ًم٘مد شمٕمّٝمد إ

وإذا يم٤من يمذًمؽ ومام ُمـ رء اؿمّد قمٚمٞمف ذم طم٤مل اعمٕمّمٞم٦م ُمـ أن 

  يًتٖمٗمر اًمٕم٤ميص،

ؾمّقًم٧م  :سمٚمٖمٜم٤م أّن إسمٚمٞمس ىم٤مل :شمٕم٤مممرمحف اهلل ىم٤مل احلًـ 

 .اعمٕم٤ميص، وم٘مّمٛمقا فمٝمري سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر طُّٕم٦م حمّٛمد 

 .وإُمقاتُمٜمٝمؿ  إطمٞم٤مء٤م اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٜم٤م وًمٚمٛمًٚمٛملم مجٞمٕمً 
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 وايعصسون ايجانيةاخلطوة 

  داوَوا عًى االستػفاز
 

مم٤م ذع اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمٕم٤ٌمده وطمثٝمؿ قمٚمٞمف دوام اؾمتٖمٗم٤مره 

. وهق هدي أٟمٌٞم٤مء اهلل صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ. 

حئ   مئ   ىئ   يئ   جب   حب   خب   مب    ﴿ :ىم٤مل قمـ ٟمقح

 .[02]ٟمقح: ﴾ىب   يب   جت   حت   خت   مت   ىت

وطملم ؾم٠مل اهلل أن يٜمجل اسمٜمف قمد هذا اًم١ًمال مم٤م يقضم٥م ▪

ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ﴿ :آؾمتٖمٗم٤مر سمؾ ظمٌم ُمـ اخلنان

 ﴾ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ

 .[11]هقد:

ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ﴿ :ي٘مقل ُمقؾمك 

 .[47]اًم٘مّمص: ﴾ک   کک   ک   گ   گ   گ

چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍڌ   ڌ   ڎ   ﴿
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 .[474]إقمراف: ﴾ڎ

ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ   ىئ   ىئ   ىئ   ی   ی   یی   جئ   حئ    ﴿

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ    ىبمئ   ىئ   يئجب   حب   خب   مب   

 .[477-477]إقمراف: ﴾پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ

 ا٤م ُمٖمٗمرة ُمقٓه، ُمٕمددً ي٘مقل راضمٞم   وإسمراهٞمؿ 

ائ   ەئ   ەئ   وئ    ائې   ې   ى   ى    ﴿ :ٞمفأومْم٤مًمف قمٚم

 ىئۈئ   ېئ   ېئ   ېئ    ۈئۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ    وئ

 .[20-12]اًمِمٕمراء: ﴾ ىئ   ىئ   ی   ی   ی   ی   جئ   حئ

ەئ   وئ   وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ﴿ :وي٘مقل

 .[14]إسمراهٞمؿ: ﴾ۈئ

ٔ يلرأ ْذه اآليات   :ويتساءل املسيً ْو
وأي ظمٓمٞمئ٦م ارشمٙمٌٝم٤م ظمٚمٞمؾ اهلل؟!. 

ؽ اًمذٟمقب اًمتل دمرأ قمٚمٞمٝم٤م أٟمٌٞم٤مؤه صٚمقات اهلل وُم٤م شمٚم

 !.وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ؟

  :ومٚمف ؿم٠من ُمع آؾمتٖمٗم٤مر قمٔمٞمؿ طأُم٤م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 
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َْٟمَتٷْمٸِمُر اَّللَ، ِّم  » :طوم٘مد ىم٤مل  َٕ ُف ٬َمٿُمٷَمڅمُن ٣َمَٛم ٪َمٻْمبِل، َوإِِن  إڀِمَّ

ةٍ   .(1)«ا٬ْمٿَمْقِم ِٰمڅمَئڇَم َٰمرَّ

َْٟمَتٷْمٸِمرُ » :طوىم٤مل  َٕ اَّللََّ َوَإُٔمقُب إ٬َِمٿْمِف ِّم ا٬مٿَمْقِم  َواَّللَِّ إِِن 

ةً  ـْ َٟمْبٶِم٥َم َٰمرَّ  .(2)« َأ٫ْمَثَر ِٰم

 طإن يمٜم٤م ًمٜمٕمد ًمرؾمقل اهلل  :ىم٤مل وقمـ اسمـ قمٛمر 

َرِب ا٨ْمٸِمْر ِٓم َوُٕمچْم ٣َم٤َمَّ إڀِمََّؽ َأڀْمڈَم » :ذم اعمجٚمس اًمقاطمد ُم٤مئ٦م ُمرة

ِ٘مٿمؿُ  اُب ا٬مرَّ  .(3)«ا٬متَّقَّ

يم٤من ي٠ًمل  طيدقمق هب٤م  وذم يمثػم ُمـ إدقمٞم٦م اًمتل يم٤من

 ملسو هيلع هللا ىلص ُم٤م صغم اًمٜمٌل» :ىم٤مًم٧م ومٕمـ قم٤مئِم٦م  :اهلل اعمٖمٗمرة

، إٓ ﴾ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ ﴿ :صالة سمٕمد أن ٟمزًم٧م قمٚمٞمف

ٽمَڅم َؤمَِحټْمِدكَ ُٟمْبَحڅمڀَمَؽ ا» :ي٘مقل ومٞمٝم٤م پُمؿَّ َرٔمَّ پُمؿَّ ا٨ْمٸِمْر ِٓم ٬مٻمَّ  .(4)«، ا٬مٻمَّ

تِل، َرِب ا٨ْمٸِمْر ِٓم َٙمٴمٿِمئَ » :يدقمق هبذا اًمدقم٤مء :طويم٤من 

                                                           

 (.0120أظمرضمف ُمًٚمؿ )( 4)

 (.7421أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 0)

 ( صححف إًم٤ٌمين.4141أظمرضمف اًمؽمُمذي )( 4)

 (.127(، ُمًٚمؿ )132أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 1)
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پُمؿَّ  اِّم ِّم َأْٰمِري ٫ُمٻِمِف، َوَٰمڅم َأڀْمڈَم َأ٣ْمٻَمُؿ ٔمِِف ِٰمٽِمل، ا٬مٻمَّ  َوَٗمپْم٤ِم َوإِْْسَ

، َو٣َمټْمِدي، َوَٗمپْم٤ِم، َوَهْزِٓم َو٫ُمؾُّ َذ٬مَِؽ ٣ِمٽمِْدي، ا٨ْمٸِمْر ِٓم َٙمٴَمڅمَيڅميَ 

ْرُت، َوَٰمڅم أَ  ْرُت، َوَٰمڅم َأْْسَ ْٰمڈُم، َوَٰمڅم َأٙمَّ  ٣ْمٻَمٽمڈُْم،ا٬مٻمَّپُمؿَّ ا٨ْمٸِمْر ِٓم َٰمڅم ٪َمدَّ

ٍء ٪َمِديرٌ َأڀْمڈَم اٚمُْٹَمِدمُ   .(1)«، َوَأڀْمڈَم اٚمُْڂَمِٙمُر، َوَأڀْمڈَم ٣َمَٛم ٫ُمِؾ َشْ

ٻْمڈُم، » :ي٘مقل طويم٤من  پُمؿَّ ٬َمَؽ َأْٟمٻَمټْمڈُم، َو٣َمٻَمٿْمَؽ َٕمَق٫مَّ ا٬مٻمَّ

َؤمَِؽ آَٰمٽمڈُْم، َوإ٬َِمٿْمَؽ َأڀَمْبڈُم، َؤمَِؽ َٙمڅمَصټْمڈُم، َوإ٬َِمٿْمَؽ َ٘مڅم٫َمټْمڈُم، 

ْرُت َوَٰمڅم َأ٣ْمٻَمٽمڈُْم َأڀْمڈَم ٩َمڅم٨ْمٸِمْر ِٓم َٰمڅم  ْرُت، َوَٰمڅم َأْْسَ ْٰمڈُم َوَٰمڅم َأٙمَّ ٪َمدَّ

 .(2)«اٚمٹَُْمِدُم َوَأڀْمڈَم اٚمُْڂَمِٙمُر ٓ إ٬َِمَف إِٓ َأڀْمڈَم 

ي٤مهلل، ُم٤مذا ضمٜم٧م هذه اًمٜمٗمس اًمٓم٤مهرة4 وأّي ظمٓمٞمئ٦م أهه٤م 

 .وأقمٚمٜمٝم٤م، وىمدُمٝم٤م وأظمره٤م

وهق اًمذي همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم وُم٤م شم٠مظمر وقمال  طوًمئـ يم٤من 

 يمره وارشمٗمٕم٧م درضمتف يًتٖمٗمر اهلل ذم اًمٞمقم ُم٤مئ٦م ُمرة، سمؾ ذم اعمجٚمسذ

 !.اًمقاطمد، ومٙمٞمػ سمٜم٤م ُمٕمنم اعمخٚمِّٓملم اعمذٟمٌلم اعم٘مٍميـ؟

 أُم٤م وآؾمتٖمٗم٤مر هبذه اعمٙم٤مٟم٦م واعمٜمزًم٦م ومجدير سمٜم٤م أن ٓ يٗم٤مرىمٜم٤م
                                                           

 (.0143(، ُمًٚمؿ )7432أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 4)

 (.137ٚمؿ )(، ُم4137ًأظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 0)
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ذم جمٚمس أو ُم٘م٤مم، وأن شمٚمٝم٩م أًمًٜمتٜم٤م سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر واًمتقسم٦م يمؾ 

ٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم ُم٤م ورد ُمـ إدقمٞم٦م وىم٧م ويمؾ طملم، وأن ٟمًٕمك ًم

 .اهلل طمؼاًمراشم٦ٌم وٟمًتحي وٟمحـ ٟمدقمق هب٤م ذٟمقسمٜم٤م وشم٘مّمػمٟم٤م ذم 

 وآؾمتٖمٗم٤مر اًمذي يؽمك أصمره ذم اًمٜمٗمس، وي١مدي ُم٘مّمقده،

واإلىمالع،  اًم٘مٚم٥م ومٞمف اًمٚم٤ًمن4 إذ هق أُم٤مرة اًمتقسم٦م يقاـمئهق اًمذي 

 ٤مومحري سمٜم٤م أظمل اًمٙمريؿ أن شمٚمٝم٩م ىمٚمقسمٜم .وؿمٕمقٌر سم٤مًمذٟم٥م واخلٓمٞمئ٦م

 .ىمٌؾ أًمًتٜم٤م سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر واًمٜمدم
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 وايعصسون ايجايجةاخلطوة 

  أحواٍ االستػفاز

 

آؾمتٖمٗم٤مر ـمٚم٥م ًمٚمٛمٖمٗمرة ُمـ اهلل واقمؽماف سم٤مًمذٟم٥م 

  :منهاواًمت٘مّمػم وهق ينمع ذم أطمقال وُمقاوع 

  :غِد اذلُب :أواًل 
وهق ُمـ آيمد اعمقاوع ومٝمق هٜم٤م اقمؽماف سم٤مًمذٟم٥م وأُم٤مرة 

 .هلل أن يٛمحق أصمره ويٖمًؾ درٟمفقمغم اًمتقسم٦م وؾم١مال 

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ    ﴿ :وطملم قمَم أدم رسمف ىم٤مل وزوضمف

 .[04]إقمراف: ﴾ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ

 ڎ   ڈ   ڈ    ﴿ :مل ي١مُمر سم٘متٚمف ىم٤مل وطملم ىمتؾ ُمقؾمك رضماًل

 .[41]اًم٘مّمص: ﴾ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک

 ًٌڱ   ڱ ﴿ :وهم٤مدر ىمقُمف ىم٤مل ٤مويقٟمس طملم ذه٥م ُمٖم٤مو   

 .[21]إٟمٌٞم٤مء: ﴾ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ

 

w 

 

w 
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گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[442]اًمٜم٤ًمء: ﴾ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ

ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ﴿

 .[447]آل قمٛمران: ﴾ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ

يڅم ٣مڅمئٱمڇم، إن ٫مٽمڈم أٚمټمڈم ٔمذڀمچم » :ًمٕم٤مئِم٦م طوىم٤مل 

 .(1)«اَّلل، ٩مڃمن ا٬متقٔمڇم ٰمـ ا٬مذڀمچم ا٬مٽمدُم وآٟمتٷمٸمڅمرُ  ٩مڅمٟمتٷمٸمري

إن ا٬مٶمبد إذا » :ىم٤مل طأٟمف  وذم طمدي٨م أيب هريرة 

أٙمٴمځم ٙمٴمٿمئڇم ڀمٺمتڈم ّم ٪مٻمبف ڀمٺمتڇم ٟمقداء، ٩مڃمذا هق ڀمزع واٟمتٷمٸمر 

وٕمڅمب صٹمؾ ٪مٻمبف، وإن ٣مڅمد زيد ٩مٿمپمڅم، ٘متك ٕمٶمٻمق ٣مٛم ٪مٻمبف، وهق 

 ﴾ڇ   ڍ   ڃچ   چچ   چ   ڇ   ڇ   ڇ﴿ :ا٬مّران ا٬مذي ذ٫مر اَّللُ

ٗملم:  . «[41]اعمٓمٗمِّ

أن اًمٜمٌل  وذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 

 ِٓم، ٩َمڅم٨ْمٸِمرْ  َأْذڀَمْبڈُم  َرِب : ٩َمٹَمڅمَل  َذڀْمًبڅم َأَصڅمَب  ٣َمْبًدا إِنَّ » :ىم٤مل ط

فُ  ٩َمٹَمڅمَل  څم ٬َمفُ  َأنَّ  ٣َمْبِدي َأ٣َمٻمِؿَ : َرٔمُّ ڀْمچَم  َيٷْمٸِمرُ  َرٔمًّ  ٨َمٸَمْرُت  ٔمِِف؟ َوَيځْمُٙمُذ  ا٬مذَّ
                                                           

 .رواه أمحد( 4)
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 َذڀْمًبڅم، َأْذڀَمچَم  َأوْ  َذڀْمًبڅم، َأَصڅمَب  ُٖمؿَّ اَّللَّ  ٠َمڅمءَ  َٰمڅم َٰمٺَمډَم  ُٖمؿَّ  ،٬مٶَِمْبِدي

څم ٬َمفُ  َأنَّ  ٣َمْبِدي َأ٣َمٻمِؿَ : ٩َمٹَمڅمَل  ڀْمچَم  َيٷْمٸِمرُ  َرٔمًّ  ٨َمٸَمْرُت  ٔمِِف؟ َوَيځْمُٙمُذ  ا٬مذَّ

َم  َذڀْمًبڅم، َأْذڀَمچَم  ُٖمؿَّ  اَّللَُّ،٠َمڅمءَ  َٰمڅم َٰمٺَمډَم  ُٖمؿَّ  ٬مٶَِمْبِدي،  څمَب َأَص : ٪َمڅمَل  َوُرٔمَّ

 ٣َمْبِدي َأ٣َمٻمِؿَ : ٩َمٹَمڅمَل  ِٓم، ٩َمڅم٨ْمٸِمْرهُ  آَٙمَر، َأَصْبڈُم  َرِب : ٪َمڅمَل : ٪َمڅمَل  َذڀْمًبڅم،

څم ٬َمفُ  َأنَّ  ڀْمچَم  َيٷْمٸِمرُ  َرٔمًّ  ٩َمٻْمٿمٶَْمټَمْؾ  َٖمالًَٖمڅم، ٬مٶَِمبِْدي ٨َمٸَمْرُت  ٔمِِف؟ َوَيځمُْٙمُذ  ا٬مذَّ

 .(1)«٠َمڅمءَ  َٰمڅم

  :ةػد اىطاغث :اذاُيً 
 :وىم٤مل ٤مٖمٗمر صمالصمً إذا اٟمٍمف ُمـ صالشمف اؾمت طوىمد يم٤من 

الِل » الُم، َٕمَبڅمَر٫ْمڈَم َيڅم َذا اْلَ الُم َوِٰمٽْمَؽ ا٬مسَّ پُمؿَّ َأڀْمڈَم ا٬مسَّ ا٬مٻمَّ

 .(2)«َواإِل٫ْمَرامِ 

وسمٕمد اًمٗمراغ ُمـ احل٩م ي٠مُمر اهلل قم٤ٌمده سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر: 

ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳڳ   ڳ   ڱ   ﴿

 .[433]اًمٌ٘مرة: ﴾ڱ   ڱ

ُٟمْبَحڅمڀَمَؽ »ن ي٘مقل وسمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمقوقء ينمع أ
                                                           

 (.0172(، وُمًٚمؿ )1721أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 4)

 (41أظمرضمف ُمًٚمؿ )( 0)
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پُمؿَّ َؤمَِحټْمِدَك َأ٠ْمپَمُد َأْن ٓ إ٬َِمَف إِٓ َأڀْمڈَم َأْٟمَتٷْمٸِمُرَك َوَإُٔمقُب  ا٬مٻمَّ

 .(1)«إ٬َِمٿْمَؽ 

 وسمٕمد اًمٗمراغ ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وصػ اهلل قم٤ٌمده سمذًمؽ

 .[41]آل قمٛمران: ﴾ٺ   ٿ ﴿ :وم٘م٤مل

ذم ظم٤ممت٦م دقمقشمف ًمديـ اهلل وجم٤مهدشمف ذم  طوأُمر اهلل ٟمٌٞمف 

ڃ    ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ ﴿ :سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مرؾمٌٞمٚمف 

ڇ   ڇ   ڇ    ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ

 .[اًمٜمٍم] ﴾ڍڍ   ڌ   ڌ   ڎ

وأرسم٤مب اًمٕمزائؿ واًمٌّم٤مئر أؿمد » :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

قم٘مٞم٥م اًمٓم٤مقم٤مت، ًمِمٝمقدهؿ شم٘مّمػمهؿ  اُم٤م يٙمقٟمقن اؾمتٖمٗم٤مرً 

ًمقٓ ومٞمٝم٤م، وشمرك اًم٘مٞم٤مم هلل هب٤م يمام يٚمٞمؼ سمجالًمف ويمؼمي٤مئف، وأٟمف 

 ش.إُمر عم٤م أىمدم أطمدهؿ قمغم ُمثؾ هذه اًمٕمٌقدي٦م وٓ روٞمٝم٤م ًمًٞمده

  :يف األذاكر ايلٌٔيث الراحتث :اذالً 
ذم دقم٤مء  ُم٤م يرد ومٞمٝم٤م آؾمتٖمٗم٤مر اوم٠مدقمٞم٦م اًمّمالة يمثػمً 

                                                           

 (.127أظمرضمف وُمًٚمؿ )( 4)
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 .آؾمتٗمت٤مح وسملم اًمًجدشملم، وذم اًمريمقع، وذم اًمًجقد

أن يٕمٚمٛمف دقم٤مًء  طاًمٜمٌل  وطملم ؾم٠مل أسمق سمٙمر 

پُمؿَّ إِِن ٢َمٻَمټْمڈُم ڀَمٸْمِِس ٢ُمٻْمًم » :ًمّمالة أُمره أن ي٘مقليدقمق سمف ذم ا ا٬مٻمَّ

َّٓ َأڀْمڈَم ٩َمڅم٨ْمٸِمْر ِٓم َٰمٷْمٸِمرَ  ڀُمقَب إِ َٓ َيٷْمٸِمُر ا٬مذُّ ـْ ٣ِمٽمِْدَك ٫َمثًِٜما َو ًة ِٰم

ِ٘مٿمؿُ  ٽمِل إڀِمََّؽ َأڀْمڈَم ا٬ْمٷَمٸُمقُر ا٬مرَّ  .(1)«َواْرَْحْ

ومٝم٤م أٟم٧م شمرى أٟمف ُم٤م ُمـ ُمقوع ينمع ومٞمف اًمدقم٤مء ذم 

 .اًمّمالة إٓ وينمع ومٞمف آؾمتٖمٗم٤مر

 وذم أذيم٤مر اًمّم٤ٌمح واعم٤ًمء ينمع أن يدقمق سمًٞمد آؾمتٖمٗم٤مر

ـَ ا٬مٽمَّپَمڅمِر ُٰمق٪ِمٽمًڅم ِِبَڅم، »ومـ څم ِٰم ـْ ٪َمڅمََلَ ، َوَٰم ـْ َيْقِٰمِف ٪َمْبَؾ َأْن ُيټْمِِسَ ٩َمَمَت ِٰم

څم، ٩َمَمَت  ـٌ ِِبَ ٿْمِؾ َوُهَق ُٰمق٪ِم ـَ ا٬مٻمَّ څم ِٰم ـْ ٪َمڅمََلَ ـْ َأْهِؾ اَلٽمَّڇِم، َوَٰم ٩َمپُمَق ِٰم

ـْ َأْهِؾ اَلٽمَّڇمِ   .(2)«٪َمْبَؾ َأْن ُيٲْمبَِح، ٩َمپُمَق ِٰم

  :ٌداوٌث االسخغفار لك وكج وخني :اراةػً 
ىمد همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ وهق  طوهذا هدي راشم٥م ًمٚمٜمٌل 

 .ذٟمٌف وُم٤م شم٠مظمر
                                                           

 (.1422أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 4)

 (.7424أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 0)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11572&idto=11577&bk_no=52&ID=3537#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11572&idto=11577&bk_no=52&ID=3537#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11572&idto=11577&bk_no=52&ID=3537#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11572&idto=11577&bk_no=52&ID=3537#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11572&idto=11577&bk_no=52&ID=3537#docu
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ذم آؾمتٖمٗم٤مر4 ُمٗمّمال ذم اخلٓمقة  طوىمد ذيمرٟم٤م هديف 

 .اًم٤ًمسم٘م٦م
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 وايعصسون ايسابعةاخلطوة 

 ايتوبة اينصوح

 

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ    ﴿ :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف

پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   

 .[2]اًمتحريؿ: ﴾ٿ   ٿ

 اًمتقسم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ًمٚمذٟمقب :اعمراد هب٤م :صىحوالتىبة الى

واًم٘مرب  يمٚمٝم٤م، اًمتقسم٦م اًمتل قم٘مده٤م اًمٕمٌد هلل، ٓ يريد هب٤م إٓ وضمٝمف

 .ُمٜمف، ويًتٛمر قمٚمٞمٝم٤م ذم مجٞمع أطمقاًمف

 :اهلل ؾمٌح٤مٟمف، رطمٞمؿ سمٕم٤ٌمده وهق قمٚمٞمؿ هبؿ وسمٓم٤ٌمقمٝمؿ

 .[41]اعُمٚمؽ: ﴾ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ﴿

  سمٚمٖمقا ُمـ اًمت٘مقى واًمّمالحُمٝماًم  يٕمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف أن اًمٜم٤مس سمنم

 .أن ي٘م٤مرومقا سمٕمض ُم٤م طمرم  السّمدُ واًمقرع وم

ىئ   ﴿ :وهلذا ومتح اهلل ًمٕم٤ٌمده سم٤مب اًمتقسم٦م ودقم٤مهؿ إًمٞمٝم٤م

 

w 
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 .[44]اًمٜمقر: ﴾ی   ی   ی   ی   جئ   حئ   مئ

قمـ اًمتقسم٦م ـمقيؾ وىمد أؾمٝم٥م  -أظمل اًمٙمريؿ-واحلدي٨م 

  ومٞمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ،

  :ويكيف اتلائب أن يػيً أن
ٓ ي٘مػ قمٜمد طمد اًمدقمقة إمم اًمتقسم٦م واًمققمد سم٘مٌقهل٤م إُمر 

واحل٨م قمٚمٞمٝم٤م4 وهق وطمده يم٤مف ًمٚمٛمًٚمؿ ذم طمثف ودومٕمف هل٤م، ًمٙمـ 

 .حي٥م شمقسم٦م اًمٕمٌد ويٗمرح هب٤م اهلل 

َأ٠َمدُّ ٩َمَرً٘مڅم  َّللَ» :أٟمف ىم٤مل طوم٘مد صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم قمٜمف 

ـْ َأَ٘مِد٫ُمْؿ ٫مَ  ، ٣َمَٛم َراِ٘مٻَمتِِف ٔمځَِمْرضِ  څمنَ ٔمَِتْقَٔمڇِم ٣َمْبِدِه ِ٘م٥َم َيُتقُب إ٬َِمٿْمِف ِٰم

أُمفُ ٩َماَلٍة ٩َمڅمڀْمٸَمٻَمَتڈْم ِٰمٽمُْف وَ  ، ٩َمځَميَِس ِٰمٽمْپَمڅم، ٩َمځَمَٕمك ٣َمٻَمٿْمپَمڅم ١َمٶَمڅمُٰمُف َوََشَ

ـْ َراِ٘مٻَمتِِف ٩َمَبٿْمٽمَڅم ُهَق ٫َمَذ٬مَِؽ،  ٠َمَجَرًة ٩َمڅمْضٴَمَجَع ِّم ٢مٻِِمپَمڅم ٪َمْد َأيَِس ِٰم

څم ٪َمڅمئټَِمڇًم ٣ِمٽمَْدُه ٩َمځَمَٙمَذ ٔمِخِ  ِة ا٬ْمٸَمَرِح إَِذا ُهَق ِِبَ ـْ ٠ِمدَّ ٴَمڅمِٰمپَمڅم، ُٖمؿَّ ٪َمڅمَل: ِٰم

ِة ا٬ْمٸَمَرِح  ـْ ٠ِمدَّ َؽ َأْٙمٴَمځَم ِٰم پُمؿَّ َأڀْمڈَم ٣َمْبِدي َوَأڀَمڅم َرٔمُّ  .(1)«ا٬مٻمَّ

ومام اًمٔمـ سمٛمحٌقب ًمؽ » :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ 

                                                           

 (.0111(، ُمًٚمؿ )7372أظمرضمف ُمًٚمؿ )( 4)
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أهه قمدوك، وطم٤مل سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف، وأٟم٧م شمٕمٚمؿ  اؿمديدً  ٤محتٌف طمًٌ 

 روف ٕٟمقاع اهلالك، وأٟم٧مأن اًمٕمدو ؾمٞمًقُمف ؾمقء اًمٕمذاب، ويٕم

أومم سمف ُمٜمف، وهق همرؾمؽ وشمرسمٞمتؽ، صمؿ إٟمف اٟمٗمٚم٧م ُمـ قمدوه 

يتٛمٚم٘مؽ،  وواوم٤مك قمغم همػم ُمٞمٕم٤مد، ومٚمؿ يٗمج٠مك إٓ وهق قمغم سم٤مسمؽ

 .ويؽمّو٤مك، ويًتٕمٞمٜمؽ، ويٛمرغ ظمديف قمغم شمراب أقمت٤مسمؽ

 ومٙمٞمػ يٙمقن ومرطمؽ سمف وىمد اظمتّمّمتف ًمٜمٗمًؽ، وروٞمتف

 .!ًم٘مرسمؽ، وآصمرشمف قمغم ؾمقاه؟

، ًم٧ًم اًمذي أوضمدشمف وظمٚم٘متف، وأؾمٌٖم٧م قمٚمٞمف ٟمٕمٛمؽهذا و

هق اًمذي أوضمد قمٌده وظمٚم٘مف ويمقٟمف، وأؾمٌغ قمٚمٞمف   واهلل

هل٤م،  ًمٜمٕمٛمف، ىم٤مسماًل  اٟمٕمٛمف4 وهق حي٥م أن يتٛمٝم٤م قمٚمٞمف ومٞمّمػم ُمٔمٝمرً 

 ٤مًمٕمدوه، ُمٌٖمًْم  ٤مًمف، ُمٕم٤مديً  اًمف قم٤مسمدً  ٤مًمقًمٞمٝم٤م، ُمٓمٞمٕمً  ٤مهل٤م، حمًٌ  اؿم٤ميمرً 

 .ًمف ٤مًمف، قم٤مصٞمً 

ذم  اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ  وُم٤م أمجؾ شمٚمؽ احلٙم٤مي٦م

وهذا ُمقوع احلٙم٤مي٦م اعمِمٝمقرة » :ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم طمٞم٨م ىم٤مل

قمـ سمٕمض اًمٕم٤مروملم أٟمف طمّمؾ ًمف ذود وإسم٤مق ُمـ ؾمٞمده4 ومرأى 

ويٌٙمل،  ىمد ومتح وظمرج ُمٜمف صٌل يًتٖمٞم٨م ٤مذم سمٕمض اًمًٙمؽ سم٤مسمً 
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ودظمٚم٧م  وأُمف ظمٚمٗمف شمٓمرده طمتك ظمرج، وم٠مهمٚم٘م٧م اًم٤ٌمب ذم وضمٝمف

، ومٚمؿ جيد ًمف ُم٠موى همػم اصمؿ وىمػ ُمٗمٙمرً ومذه٥م اًمّمٌل همػم سمٕمٞمد 

ُمٙمًقر  اًمٌٞم٧م اًمذي أظمرج ُمٜمف، وٓ ُمـ ي١ميف همػم واًمدشمف، ومرضمع

 .٤ماًم٘مٚم٥م طمزيٜمً 

ومتقؾمده وووع ظمده قمغم قمت٦ٌم اًم٤ٌمب  ٤مومقضمد اًم٤ٌمب ُمردمً 

وٟم٤مم، ومخرضم٧م أُمف، ومٚمام رأشمف قمغم شمٚمؽ احل٤مل مل متٚمؽ أن رُم٧م 

شمذه٥م  ى، أيـي٤م وًمد :ٟمٗمًٝم٤م قمٚمٞمف، واًمتزُمتف شم٘مٌٚمف وشمٌٙمل وشم٘مقل

حتٛمٚمٜمل  ٓ خت٤مًمٗمٜمل، وٓ :أمل أىمؾ ًمؽ وُمـ ي١ميؽ ؾمقاي؟! قمٜمك؟!

واًمِمٗم٘م٦م  سمٛمٕمّمٞمتؽ زم قمغم ظمالف ُم٤م ضمٌٚم٧م قمٚمٞمف ُمـ اًمرمح٦م سمؽ

 .!قمٚمٞمؽ، وإراديت اخلػم ًمؽ؟

 .صمؿ أظمذشمف ودظمٚم٧م

ٓ حتٛمٚمٜمك سمٛمٕمّمٞمتؽ زم قمغم ظمالف ُم٤م  :ومت٠مُمؾ ىمقل إم

َّللََُّ َأْرَ٘مُؿ » :ملسو هيلع هللا ىلص وشم٠مُمؾ ىمقًمف .ضمٌٚم٧م قمٚمٞمف ُمـ اًمرمح٦م واًمِمٗم٘م٦م

ـْ َهِذِه ٔمَِق٬َمِدَهڅم  .(1)«ٔمٶِِمَبڅمِدِه ِٰم

                                                           

 (.121(، ُمًٚمؿ )7333أظمرضمف ُمًٚمؿ )( 4)
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ٔادلة ٌَ رمحث اهلل اىيت وسػج لك  وأيَ حلع رمحث ال
 !يشء؟

 وم٢مذا أهمْمٌف اًمٕمٌد سمٛمٕمّمٞمتف وم٘مد اؾمتدقمك ُمٜمف سف

 .شمٚمؽ اًمرمح٦م قمٜمف

وم٢مذا شم٤مب إًمٞمف وم٘مد اؾمتدقمك ُمٜمف ُم٤م هق أهٚمف وأومم سمف. 

 رح اهلل سمتقسم٦م قمٌده أقمٔمؿومٝمذه ٟمٌذة يًػمة شمٓمٚمٕمؽ قمغم ه وم

ُمـ ومرح هذا اًمقاضمد ًمراطمٚمتف ذم إرض اعمٝمٚمٙم٦م سمٕمد اًمٞم٠مس 

 .شإذه٤من ووراء هذا ُم٤م دمٗمقا قمٜمف اًمٕم٤ٌمرة وشمدق قمـ إدرايمف .ُمٜمٝم٤م
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 وايعصسون اخلاَشةاخلطوة 

 ىل َوالىإفس أيوا ايعاصي 

 

 ﴾ىئ   يئ   جبحب   خب   مب   ىب   يب   جت﴿ :ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم

 .[72:ي٤متاًمذار]

هذه أيڇم ٰمـ أ٣مٵمؿ آيڅمت ا٬مٹمرآن ا٬مٺمريؿ، َتټمع ٰمٶمڅمن 

  :اَلقف وا٬مرٗمڅمء

إذ ٓ ُمٜمج٤م  ،اخلقف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، واًمٚمجقء إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف

 ، أُمر سم٤مًمٗمرار ُمٜمف إًمٞمف ًمٞمدل اًمٕم٤ٌمد قمغم أٟمف أرطمؿُمٜمف إٓ إًمٞمف 

 .يريد سم٤مًمٕم٤ٌمد اًمرمح٦م واعمٖمٗمرة هبؿ ُمـ يمؾ ُمـ ؾمقاه، وأٟمف 

ىئ   ﴿ :ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم :اًمٓمؼمي ىم٤مل اإلُم٤مم 

وم٤مهرسمقا أهي٤م  :ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره :﴾يئ   جبحب   خب   مب   ىب   يب   جت

واًمٕمٛمؾ  ،اًمٜم٤مس ُمـ قم٘م٤مب اهلل إمم رمحتف سم٤مإليامن سمف، واشم٤ٌمع أُمره

إين ًمٙمؿ ُمـ اهلل ٟمذير  :ي٘مقل ﴾خب   مب   ىب   يب   جت ﴿ سمٓم٤مقمتف4
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١مٓء إُمؿ اًمذيـ أٟمذريمؿ قم٘م٤مسمف، وأظمّقومٙمؿ قمذاسمف اًمذي أطمٚمَّف هب

 .ىمّص قمٚمٞمٙمؿ ىمّمّمٝمؿ، واًمذي هق ُمذي٘مٝمؿ ذم أظمرة

 .اٟمتٝمك شيٌلم ًمٙمؿ ٟمذارشمف :ي٘مقل ﴾جت ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم

عم٤م شم٘مدم ُم٤م ضمرى ُمـ شمٙمذي٥م » :وىم٤مل اًم٘مرـمٌل 

ىمؾ » :ملسو هيلع هللا ىلص أممٝمؿ ٕٟمٌٞم٤مئٝمؿ وإهاليمٝمؿ ًمذًمؽ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف

 ﴾ىب   يب   جت  ىئ   يئ   جبحب   خب   مب ﴿ :أي ىمؾ ًم٘مقُمؽ ،هلؿ ي٤م حمٛمد

 .شومروا ُمـ ُمٕم٤مصٞمف إمم ـم٤مقمتف :أي

 .ومروا إمم اهلل سم٤مًمتقسم٦م ُمـ ذٟمقسمٙمؿ :وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس

 .ومروا ُمٜمف إًمٞمف واقمٛمٚمقا سمٓم٤مقمتف :وقمٜمف

ومروا ُمـ ـم٤مقم٦م اًمِمٞمٓم٤من إمم ـم٤مقم٦م  :وىم٤مل أسمق سمٙمر اًمقراق

 .اًمرمحـ

اًمِمٞمٓم٤من داع إمم اًم٤ٌمـمؾ، ومٗمروا إمم اهلل  :وىم٤مل اجلٜمٞمد

 .يٛمٜمٕمٙمؿ ُمٜمف

ومٗمروا ُمـ اجلٝمؾ إمم اًمٕمٚمؿ، وُمـ  :ذو اًمٜمقن اعمٍميوىم٤مل 

 .اًمٙمٗمر إمم اًمِمٙمر
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 .ومروا ُمـ أٟمٗمًٙمؿ إمم رسمٙمؿ :وىم٤مل قمٛمرو سمـ قمثامن

 .ومروا مم٤م ؾمقى اهلل إمم اهلل :وىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل

أٟمذريمؿ قم٘م٤مسمف قمغم اًمٙمٗمر  :أي  ﴾خب   مب   ىب   يب   جت ﴿

 .شواعمٕمّمٞم٦م

قم٤م اًمٕم٤ٌمد عم٤م د :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمٌداًمرمحـ اًمًٕمدي 

ًمٚمٜمٔمر ٔي٤مشمف اعمقضم٦ٌم خلِمٞمتف واإلٟم٤مسم٦م إًمٞمف، أُمر سمام هق اعم٘مّمقد 

اًمٗمرار مم٤م يٙمرهف اهلل فم٤مهًرا  :ُمـ ذًمؽ، وهق اًمٗمرار إًمٞمف أي

وسم٤مـمٜم٤ًم، إمم ُم٤م حيٌف فم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم، ومرار ُمـ اجلٝمؾ إمم اًمٕمٚمؿ، 

وُمـ اًمٙمٗمر إمم اإليامن، وُمـ اعمٕمّمٞم٦م إمم اًمٓم٤مقم٦م، و ُمـ اًمٖمٗمٚم٦م 

ر اهلل، ومٛمـ اؾمتٙمٛمؾ هذه إُمقر وم٘مد اؾمتٙمٛمؾ اًمديـ إمم ذيم

 .يمٚمف، وىمد زال قمٜمف اعمرهقب، وطمّمؾ ًمف هن٤مي٦م اعمراد واعمٓمٚمقب

ٕن ذم اًمرضمقع ًمٖمػمه أٟمقاع  :وسمى هللا الزحىع إليه فزاًرا

اعمخ٤موف واعمٙم٤مره، وذم اًمرضمقع إًمٞمف أٟمقاع اعمح٤مب وإُمـ 

إمم ىمْم٤مئف  واًمًٕم٤مدة واًمٗمقز، ومٞمٗمر اًمٕمٌد ُمـ ىمْم٤مئف وىمدره

وىمدره، ويمؾ ُمـ ظمٗم٧م ُمٜمف ومررت ُمٜمف، إٓ اهلل شمٕم٤ممم4 وم٢مٟمف 

4 ﴾خب   مب   ىب   يب   جت ﴿،سمح٥ًم اخلقف ُمٜمف، يٙمقن اًمٗمرار إًمٞمف
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ُ اًمٜمذارة اٟمتٝمك :أي  .ُمٜمذر ًمٙمؿ ُمـ قمذاب اهلل، وخمقف سَملمِّ

أىمٌِؾ قمغم ىمٌٚم٦م اًمتقضمف إمم ُمقٓك، وأقمِرض  :فيا أيخ

٦م اًمٕمٛمر سمقفم٤مئػ قمـ ُمقاصٚم٦م همٞمؽ وهقاك، وواِصؾ سم٘مٞم

واصؼم قمغم شمرك قم٤مضمؾ اًمِمٝمقات، وم٤مًمٗمرار أهي٤م  اًمٓم٤مقم٤مت،

اعمٙمَٚمػ يمؾ اًمٗمرار، ُمـ ُمقاصٚم٦م اجلرائؿ وإوزار، وم٤مًمّمؼم قمغم 

 .اًمٓم٤مقم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م طمد اًمّمؼم قمغم اًمٜم٤مر

ؾم٤مرت  .ي٤م ٟم٤مئام ـمقل اًمٚمٞمؾ :أهي٤م اًمٕم٤مئؿ ذم سمحر اًمٖمٗمٚم٦م

 .اًمروم٘م٦م ورطمؾ اًم٘مقم

 !!.وُم٤م اٟمتٌٝم٧م ُمـ اًمرىمدة

 ي٤م هم٤مومال قمـ ُمّمػمه4 ي٤م واىمٗم٤م ُمع شم٘مّمػمه! ؾمٌ٘مؽ أهؾ

 !.وأٟم٧م ذم سمحر اًمٖمٗمٚم٦م قم٤مئؿ .اًمٕمزائؿ

أٟم٤م  :وٟمٙمس رأس اًمذل وىمؾ .ىمػ قمغم اًم٤ٌمب وىمقف ٟم٤مدم

وشمِمٌف سم٤مًم٘مقم وإن مل  .ُمذٟم٥م وراطمؿ :وٟم٤مِد ذم إؾمح٤مر .فم٤ممل

وىمػ قمغم اًم٤ٌمب  .وىمؿ ذم اًمدضمك ُمٜم٤مدي٤م .شمٙمـ ُمٜمٝمؿ وزاطِمؿ

 .وـمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م إن يمٜم٧م ًممظمرة ـم٤مًم٤ٌم .٤مضم٤مٟمًٌ ودع اًمٚمٝمق  شم٤مئ٤ٌم.
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يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤مىمؾ أن  :اَلقف ٰمـ ا٬مذڀمقب و٬مق ٔمٶمد ا٬متقٔمڇم

يٙمقن قمغم ظمقف ُمـ ذٟمقسمف وإن شم٤مب ُمٜمٝم٤م وسمٙمك قمٚمٞمٝم٤م، وإين 

رأي٧م أيمثر اًمٜم٤مس ىمد ؾمٙمٜمقا إمم ىمٌقل اًمتقسم٦م ويم٠مهنؿ ىمد ىمٓمٕمقا 

وهذا أُمر هم٤مئ٥م، صمؿ ًمق هُمِٗمرت سم٘مل اخلجؾ ُمـ  .قمغم ذًمؽ

 .ومٕمٚمٝم٤م

أن اًمٜم٤مس  :ي١ميد اخلقف سمٕمد اًمتقسم٦م أٟمف ذم اًمّمح٤محو

ذٟمٌل، وإمم  :اؿمٗمع ًمٜم٤م ومٞم٘مقل :ومٞم٘مقًمقن ي٠مشمقن إمم آدم 

ذٟمٌل، وإمم إسمراهٞمؿ، وإمم ُمقؾمك، وإمم  :ومٞم٘مقل ٟمقح 

ومٝم١مٓء إذا اقمتؼمت  ..قمٞمًك صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ.

 .ذٟمقهبؿ مل يٙمـ أيمثره٤م ذٟمقسم٤م طم٘مٞم٘م٦م

٤م واقمتذروا وهؿ سمٕمد قمغم صمؿ إن يم٤مٟم٧م وم٘مد شم٤مسمقا ُمٜمٝم

 .ظمقف ُمٜمٝم٤م

 صمؿ إن اخلجؾ سمٕمد ىمٌقل اًمتقسم٦م ٓ يرشمٗمع و ُم٤م أطمًـ ُم٤م

 .شواؾمقأشم٤مه ُمٜمؽ وإن قمٗمقت» :ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض 
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 وايعصسون ايشادسةاخلطوة 

 يرة حلظة تبكى حشسة

 

ىمد آن ًمٚمٜم٤مئؿ أن يًتٞم٘مَظ ُمـ ٟمقُِمف، وطم٤من ًمٚمٖم٤مومؾ أن يتٜمٌف 

م اعمقت سمٛمرارة يم٠مؾمف، وىمٌؾ ؾمٙمقن ُمـ همٗمٚمتف، ىمٌؾ هجق

 .طمريم٤مشمف ومخقد أٟمٗم٤مؾمف، ورطمٚمتف إمم ىمؼمه وُم٘م٤مُمف سملم أرُم٤مؾمف

 اًمتقسم٦م وفمٞمٗم٦م اًمٕمٛمر، وسمداي٦م اًمٕمٌد وهن٤ميتف، وأول ُمٜم٤مزل

 .اًمٕمٌقدي٦م وأوؾمٓمٝم٤م وآظمره٤م

  .ومٞم٤م ُمـ يذٟم٥م وٓ يتقب

 .يمؿ يُمت٧ٌم قمٚمٞمؽ اًمذٟمقب

  .وحيؽ ظمِؾ إُمؾ اًمٙمذوب

 .قبواأؾمٗم٤م أيـ أرسم٤مب اًم٘مٚم

 .شمٗمرىم٧م سم٤مهلقى ذم ؿمٕمقب

  .ٟمدقمقك إمم صالطمؽ وٓ شم١موب

 

w 

 

w 
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  .واقمج٤ٌم ًمؽ ُم٤م اًمٜم٤مس إٓ ضوب

قمٜمدُم٤م ٟمت٠مُمؾ أطم٤مدي٨م اًمتقسم٦م ٟمتٕمج٥م ُمـ طمٚمؿ اهلل 

  ٟمحـ اعم٘مٍمون ذم ضمٜم٤مسمف-سمٜم٤م وطمٌف ًمٜم٤م-:  

 !!.أيفرح ريب ةخٔبيت

ـْ َأَ٘مِد٫ُمْؿ َٟمٹمَ » :ٟمٕمؿ يٗمرح هب٤م َط َّلُل أ٩ْمَرُح ٔمَِتْقَٔمڇِم ٣َمْبِدِه ِٰم

ُف ّم أرٍض ٩َمالةٍ   .(1)«٣َمَٛم َٔمٶِمٜمِه و٪مد أضٻمَّ

ـْ َأَ٘مِد٫ُمْؿ  څمَّللُ َأ٠َمدُّ ٩َمَرً٘م » ٔمَِتقَٔمڇِم ٣َمْبِدِه ِ٘م٥َم يتقُب إ٬َِمٿْمِف ِٰم

٫َمڅمَن ٣َمَٛم َراِ٘مٻَمتِف ٔمځمرٍض ٩َمالٍة، ٩َمڅمڀْمٸَمٻَمَتڈْم ِٰمٽمُْف َو٣َمٻَمٿْمپَمڅم ١َمٶَمڅمُٰمُف 

أمُف ٩مځَميَِس ِٰمٽمْپَمڅم، ٩َمځَمٕمك ٠َمَجَرًة ٩مڅمض ٴَمَجَع ّم ٢مٻِِمپَمڅم و٪مد أيَِس َوََشَ

ـْ َرا٘مٻَمتِف، ٩َمَبٿمٽمَم ُهَق ٫َمَذ٬مَِؽ إِْذ ُهَق ِِبڅم ٪مڅمئټَِمڇًم ٣ِمٽمَدُه، ٩َمځَمَٙمَذ  ِٰم

ِة ا٬مٸَمَرِح  ـْ ٠ِمدَّ پُمؿَّ أڀْمڈَم ٣َمبِدي وأڀمڅم َرٔمَُّؽ!  :ٔمِِخٴمڅمِٰمپَمڅم، ُٖمؿَّ ٪َمڅمَل ِٰم ا٬مٻمَّ

ِة ا٬مٸَمَرِح  ـْ ٠ِمدَّ  .(2)«َأْٙمٴَمځَم ِٰم

 !!.أينخظر ريب حٔبيت

                                                           

 (.1372رواه اًمٌخ٤مري )( 4)

 (.0111رواه ُمًٚمؿ )( 0)
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إنَّ اَّلل َٕمٶَمڅم٦َم َيْبُسُط َيَدُه ٔمڅم٬مٻمٿمِؾ ٬مٿَِمُتقَب » :يٜمتٔمره٤م ٟمٕمؿ

ٿمِؾ، َ٘متَّك  ُٰمِِسُء ا٬مٽمَّپَمڅمِر، وَيْبُسُط َيَدُه ٔمڅم٬مٽمَّپَمڅمِر ٬مٿَِمُتقَب ُٰمِِسُء ا٬مٻمَّ

ـْ َٰمٷْمِرِِبڅم ټْمُس ِٰم  .(1)«َٕمٴْمٻُمَع ا٬مٱمَّ

 !!.أي٘مٌؾ ريب شمقسمتل سمٕمدُم٤م أهوم٧م قمغم ٟمٗمز

ـْ َٕمڅمَب ٪َمبْ » :ٟمٕمؿ ي٘مٌٚمٝم٤م ـْ َٰمٷْمِرِِبڅم َٰم ټْمُس ِٰم َؾ أْن َٕمٴْمٻُمَع ا٬مٱمَّ

 .(2)«َٕمڅمَب اَّللُ ٣َمٻَمٿمفِ 

 .(3)«ُيٷَمْر٨ِمرْ  ؿْ  ٬مَ  َيٹْمَبُؾ َٕمقَٔمڇَم ا٬مٶَمْبِد َٰمڅم  إِنَّ اَّلل »

وصٗم٦م اعمٖمٗمرة واًمرمح٦م، وصٗم٤من ٓزُم٤من ذاشمٞم٤من، ٓ شمٜمٗمؽ 

  .ذاشمف ؾمٌح٤مٟمف قمٜمٝمام

 .ومل شمزل آصم٤مرمه٤م ؾم٤مري٦م ذم اًمقضمقد، ُم٤مًمئ٦م ًمٚمٛمقضمقد

  .يداه ُمـ اخلػمات آٟم٤مء اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر شمًح

 .ويقازم اًمٜمٕمؿ قمغم اًمٕم٤ٌمد واًمٗمقاوؾ ذم اًمن واجلٝم٤مر

                                                           

 (.0172أظمرضمف ُمًٚمؿ )( 4)

 (.0124أظمرضمف ُمًٚمؿ )( 0)

 (، صححف إًم٤ٌمين.7472أظمرضمف أمحد )( 4)
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  .واًمٕمٓم٤مء أطم٥م إًمٞمف ُمـ اعمٜمع

  .واًمرمح٦م ؾمٌ٘م٧م اًمٖمْم٥م وهمٚمٌتف

وًمٙمـ عمٖمٗمرشمف ورمحتف وٟمٞمٚمٝمام أؾم٤ٌمب إن مل ي٠مت هب٤م اًمٕمٌد، 

 وم٘مد أهمٚمؼ قمغم ٟمٗمًف سم٤مب اًمرمح٦م واعمٖمٗمرة، أقمٔمٛمٝم٤م وأضمٚمٝم٤م،

اإلٟم٤مسم٦م إمم اهللّ شمٕم٤ممم سم٤مًمتقسم٦م اًمٜمّمقح،  :ٓ ؾم٥ٌم هل٤م همػمه سمؾ

واًمدقم٤مء واًمتيع واًمتٕمٌد، ومٝمٚمؿ إمم هذا اًم٥ًٌم إضمؾ، 

 .واًمٓمريؼ إقمٔمؿ

وم٢ممم ُمتك اًمتًقيػ ي٤م ُمـ أهف قمغم ٟمٗمًف سم٤مًمذٟمقب 

 !.واعمٕم٤ميص؟

  ومٙمؿ ُمـ يقم ىمٓمٕمتف سم٤مًمتًقيػ؟

  ويمؿ ُمـ ؾم٥ٌم أوٕم٧م ومٞمف اًمتٙمٚمٞمػ،

 !.يزضمره٤م اًمتخقيػ؟ ويمؿ أذن ؾماّمقم٦م ٓ

  ي٤م سمٓم٤َّمل إمم يمؿ شُم١مظمر اًمتقسم٦م وُم٤م أٟم٧م ذم اًمت٠مظمػم ُمٕمذور؟

 ُمٗمتقن ُمٖمرور؟ :إمم ُمتك ي٘م٤مل قمٜمؽ

  أشُمرى ُمقاصؾ أٟم٧م أم ُمٝمجقر؟
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  أشُمرى شمريم٥ُم اًمٜمُّج٥َم همًدا أم أٟم٧م قمغم وضمٝمؽ جمرور؟

 أشُمرى ُمـ أهؾ اجلحٞمؿ أٟم٧م أم ُمـ أرسم٤مب اًم٘مّمقر؟

ر ًمذة حلٔم٦م شمٌ٘مك طمنة ٓ وم٠مف واهلل عمخت٤مر اًمذٟمقب وُم١مصم

 .شمزول قمـ ىمٚم٥م اعم١مُمـ وإن هُمِٗمر ًمف

وم٤محلذر احلذر ُمـ يمؾ ُم٤م يقضم٥م ظمجال، وهذا أُمر ىمؾ أن 

يٜمٔمر ومٞمف شم٤مئ٥م أو زاهد ٕٟمف يرى أن اًمٕمٗمق ىمد همٛمر اًمذٟم٥م 

 .سم٤مًمتقسم٦م اًمّم٤مدىم٦م

 .وُم٤م ذيمر يقضم٥م دوام احلذر واخلجؾ

٤مومؾ ىمد آن ًمٚمٜم٤مئؿ أن يًتٞم٘مَظ ُمـ ٟمقُِمف، وطم٤من ًمٚمٖم :واآلن

 أن يتٜمٌف ُمـ همٗمٚمتف، ىمٌؾ هجقم اعمقت سمٛمرارة يم٠مؾمف، وىمٌؾ ؾمٙمقن

 .طمريم٤مشمف ومخقد أٟمٗم٤مؾمف، ورطمٚمتف إمم ىمؼمه وُم٘م٤مُمف سملم أرُم٤مؾمف

ں   ں   ڻ   ڻڻ   ڻ   ۀ   ۀ    ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم

ہ   ہہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓۓ   ﮲   ﮳   

 .[427]آل قمٛمران: ﴾﮴   ﮵   ﮶   ﮷

٤مًم٦م، واًم٘مؼم واىمع ٓ دقم٤مسم٦م، واعمٝمٌط إُم٤م وم٤معمقت آٍت ٓ حم
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  وم٠ميـ أٟم٧م ي٤م ىمٚمٌل اعمًٙملم؟ ضمٜم٦م وإُم٤م ٟم٤مر،

أ٫مثروا ذ٫مر هڅمدم » :طشمتٛمرغ ذم ُمٚمذات اًمدٟمٞم٤م؟! ىم٤مل 

 .وهذا ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ .(1)«ا٬مٻمذات يٶمٽمل اٚمقت

هذا يمالم خمتٍم وضمٞمز4 ىمد مجع اًمتذيمرة  :كال غيٍاؤُا

طم٘مٞم٘م٦م ذيمره ٟمٖمص قمٚمٞمف وأسمٚمغ ذم اعمققمٔم٦م4 وم٢من ُمـ ذيمر اعمقت 

ًمذشمف احل٤مضة، وُمٜمٕمف ُمـ متٜمٞمٝم٤م ذم اعمًت٘مٌؾ، وزهده ومٞمام يم٤من 

ُمٜمٝم٤م ي١مُمؾ، وًمٙمـ اًمٜمٗمقس اًمرايمدة واًم٘مٚمقب اًمٖم٤مومٚم٦م حتت٤مج إمم 

ًمٗم٤مظ، وإٓ ومٗمل ىمقًمف  : شمٓمقيؾ اًمققم٤مظ وشمزويؼ ٕا

ں   ں   ڻ   ﴿ :، ُمع ىمقًمف شمٕم٤ممم(2)«أ٫مثروا ذ٫مر هڅمدم ا٬مٻمذات»

 .ًمف ويِمٖمؾ اًمٜم٤مفمر ومٞمف ُم٤م يٙمٗمل اًم٤ًمُمع  ﴾ڻ

 

  

                                                           

 (، صححف إًم٤ٌمين.0421أظمرضمف اًمؽمُمذي )( 4)

 (، صححف إًم٤ٌمين.4201أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل )( 0)
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 وايعصسون ايشابعةاخلطوة 

 أَا آن يو أن تتوب 

 

ے   ۓ   ۓ   ﮲   ﮳   ﮴   ﮵   ﮶   ﮷   ﮸    ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم

﮹  ﮺    ﮻   ﮼   ﮽   ﮾   ﮿   ﯀  ﯁                   

 .[47]احلديد: ﴾         

 4ٟمتقىمػ ذم ظمٓمقة هذا اًمٞمقم ُمع هذه أي٦م

َٰمڅم ٫َمڅمَن َٔم٥ْمَ إِْٟماَلِٰمٽمَڅم َؤَم٥ْمَ َأْن » :ـ ُمًٕمقد ي٘مقل اسم

 .(1)«إَِّٓ َأْرَٔمُع ِٟمٽم٥ِمَ اَّللَّ ٣َمڅمَٕمَبٽمَڅم 

ے   ۓ   ۓ    ﴿ :ٟمالطمظ أؾمٚمقب هذه أي٦م وآؾمتٜمٙم٤مر

 .﴾﮲  

 أمل حيـ اًمقىم٧م سمٕمد ًمٚمذيـ آُمٜمقا أن ختِمع ىمٚمقهبؿ ًمذيمر

                                                           

 صححف إًم٤ٌمين( 4)

 

w 

 

w 
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 !اهلل وُم٤م ٟمزل ُمـ احلؼ؟

صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت أهؾ اًمٙمت٤مب صمؿ حيّذر ُمـ أن يٙمقن ومٞمٜم٤م 

 .وهل ىمًقة اًم٘مٚمقب واإلقمراض

، وًمئـ يم٤من ٤مومٚمئـ يم٤من آؾمتٛمرار قمغم اخلٓم٠م ىمٌٞمحً  :إخٔيت

يتْم٤مقمػ  ، وم٢مٟمف٤ماًمٌ٘م٤مء واإلسار قمغم اجلٝمؾ واًمًٗمف واًمًقء ىمٌٞمحً 

ذه ويِمتد إصمٛمف ويٕمٔمؿ ىمٌحف إذا صدر ممـ شمقاًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمذر، 

شم٠مويٚمف  اًم٘مرآن وفمٝمقر أُمث٤مل ٟمذر اًمِمٞم٥م وـمقل اًمٕمٛمر، أُمث٤مل ٟمذر

 .ومٞمٛمـ مل يٜمتذروا سمف قمؼم إي٤مم وإزُم٤من

 وؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ٟمالطمظ يمٞمػ أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

رٟم٤م ُمـ ىمّمص  اضمدً  ـمقياًل  ٤مُمـ أوًمف ٔظمره دمد ومٞمف طمديثً  حيذِّ

وىمتٚمٝمؿ  سمٜمل إهائٞمؾ وىمًقهتؿ وىمًقة ىمٚمقهبؿ وشمٙمذيٌٝمؿ ٕٟمٌٞم٤مئٝمؿ

 !.ىمّم٦م اًمٌ٘مرة وشمٕمٜمّتٝمؿٕٟمٌٞم٤مئٝمؿ وإقمراوٝمؿ ويٙمٗمل ذم هذا 

ُم٤م ًمقهن٤م؟  

ُم٤م هل؟  

إن اًمٌ٘مر شمِم٤مسمف قمٚمٞمٜم٤م! 
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شمٍموم٤مت إٟم٤ًمن ٓ يريد أن يٜمّٗمذ!!. 

سم٤معم٘م٤مسمؾ ذم آظمر ؾمقرة اًمٌ٘مرة إؿم٤مرة إمم اؾمتج٤مسم٦م اعم١مُمٜملم 

 .[027]اًمٌ٘مرة: ﴾ھ   ے   ےۓ   ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ﴿

﮿    ﯀   ﯁       ﴿ :شم٠مُمؾ ذم ىمقًمف هٜم٤م ﮼   ﮽   ﮾  

  ـم٤مل قمٚمٞمٝمؿ اًمقىم٧م واًمزُمـ [47]احلديد: ﴾      

وأصٌح٧م أىمًك ُمـ احلج٤مرة يمام ىم٤مل اهلل   ﴾   ﴿

 .[11]اًمٌ٘مرة: ﴾ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ﴿ :ؾمٌح٤مٟمف

 وؾمٌح٤من اهلل دمٚمٞم٤مت اهلدى واحلؼ ذم ٟمٗمقس اًمٜم٤مس هل٤م

ذم اًمٕمّمٞم٤من طمتك ي٘مقل اًمٜم٤مس  أوىم٤مت، سمٕمض اًمٜم٤مس شمراه ُمقهماًل 

ئمٜمقن  ن سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن هيتدي يمام يم٤م

ًمٕمٚمف  :سمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم أول اإلؾمالم ومٙم٤من هٜم٤مك ُمـ ي٘مقل

واهلل ٓ ُيًٚمؿ قمٛمر  :هيتدي قمٛمر، ًمٕمٚمف ُيًٚمِؿ، وم٘م٤مل أطمدهؿ

 .طمتك ُيًٚمؿ مح٤مر اخلٓم٤مب

وًمٙمـ اهلل هيدي ُمـ يِم٤مء4 ومال شمٞم٠مس ُمـ هداي٦م أطمد. 

  وىكَ السؤال ْٔ ٌىت يريد اهلل ةاإلنسان اهلدايث؟
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٤مء يِمٕمر ـق اهلل شمٕم٤ممم وًمذًمؽ سمٕمض أسمـن يدقماإلٟم٤ًم

سم٤مإلطم٤ٌمط ُمـ هداي٦م اسمٜمف ومٞمدقمق قمٚمٞمف4 وُم٤م يٜمٌٖمل واعمٗمؽمض أن 

ضمٚمس  طيٙمقن اعمريب ـمقيؾ اًمٜمٗمس يّمؼم قمغم اًمٜم٤مس وم٤مًمٜمٌل 

  ، ٟمقحطصمالث وقمنمون ؾمٜم٦م يدقمق وأقمج٥م ُمـ اًمٜمٌل 

  !.٤مأًمػ ؾمٜم٦م إٓ مخًلم قم٤مُمً 

 !.ٌَ يطرب ْذه املدة؟

ويذيمرون ذم  ثؾ سمّمؼم أيقب هؿ ييسمقن اعم

 .ؾمٜم٦م 42سمٕمض اًمرواي٤مت أٟمف صؼم قمغم اعمرض 

 وٟمقح  372صؼم قمغم دقمقة ه١مٓء اعمٙمّذسملم 

ۓ    ﴿  ؾمٜم٦م وهؿ يتٗمٜمّٜمقن ذم اًمًخري٦م ُمٜمف وهق يتٗمٜمّـ ذم دقمقهتؿ

 .[7]ٟمقح: ﴾ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ 

  ﴾ ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ   ىئ   ىئ وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ ﴿

 . [3-2]ٟمقح:

أُم٤م آن ًمٚمٛم١مُمٜملم أن ختِمع ىمٚمقهبؿ ًمذيمر اهللّ، أي شمٚملم قمٜمد 

اًمذيمر واعمققمٔم٦م وؾمامع اًم٘مرآن، ومتٗمٝمٛمف وشمٜم٘م٤مد ًمف وشمًٛمع ًمف 
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 .وشمٓمٞمٕمف

إن اهللّ اؾمتٌٓم٠م ىمٚمقب اعم١مُمٜملم، ومٕم٤مشمٌٝمؿ  :ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس

ے   ۓ   ۓ   ﴿ :قمغم رأس صمالث قمنمة ُمـ ٟمزول اًم٘مرآن، وم٘م٤مل

 .[47يد:]احلد ﴾﮲   ﮳  ﮴    ﮵   ﮶   ﮷

        ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ﯁    ﮼   ﮽   ﮾   ﮿   ﯀  

  .﴾       

هنك اهللّ شمٕم٤ممم اعم١مُمٜملم، أن يتِمٌٝمقا سم٤مًمذيـ محٚمقا اًمٙمت٤مب 

ُمـ ىمٌٚمٝمؿ، ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى عم٤م شمٓم٤مول قمٚمٞمٝمؿ إُمد، سمدًمقا 

، وٟمٌذوه وراء ىمٚمٞماًل  ٤ميمت٤مب اهلّل اًمذي سم٠ميدهيؿ، واؿمؽموا سمف صمٛمٜمً 

ومٕمٜمد  ،ُمـ دون اهلل ٤ماختذوا أطم٤ٌمرهؿ وره٤ٌمهنؿ أرسم٤مسمً فمٝمقرهؿ، و

ذًمؽ ىم٧ًم ىمٚمقهبؿ، ومال ي٘مٌٚمقن ُمققمٔم٦م، وٓ شمٚملم ىمٚمقهبؿ سمققمد 

 .وٓ وقمٞمد

 ،ومًدت ىمٚمقهبؿ وم٘م٧ًم، وشمريمقا إقمامل اًمتل أُمروا هب٤م

وارشمٙمٌقا ُم٤م هنقا قمٜمف، وهلذا هنك اهلل اعم١مُمٜملم أن يتِمٌٝمقا هبؿ ذم 

 .قمٞم٦مرء ُمـ إُمقر إصٚمٞم٦م واًمٗمر
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وئ   وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئۈئ   ېئ   ېئ   ېئ    ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم

  .[41]احلديد: ﴾ىئ   ىئ   ىئ

ومٞمف إؿم٤مرة إمم أن اهللّ يٚملم اًم٘مٚمقب سمٕمد ىمًقهت٤م، وهيدي 

احلٞم٤مرى سمٕمد وٚمتٝم٤م، ويٗمرج اًمٙمروب سمٕمد ؿمدهت٤م، ومٙمام حيٞمل 

إرض اعمٞمت٦م اعمجدسم٦م اهل٤مُمدة سم٤مًمٖمٞم٨م اًمقاسمؾ، يمذًمؽ هيدي 

٤مؾمٞم٦م سمؼماهلم اًم٘مرآن واًمدٓئؾ، ويقًم٩م إًمٞمٝم٤م اًمٜمقر اًم٘مٚمقب اًم٘م

سمٕمد أن يم٤مٟم٧م ُم٘مٗمٚم٦م ٓ يّمؾ إًمٞمٝم٤م اًمقاصؾ، ومًٌح٤من اهل٤مدي عمـ 

يِم٤مء سمٕمد اًمْمالل، واعمْمؾ عمـ أراد سمٕمد اًمٙمامل، اًمذي هق عم٤م 

يِم٤مء ومٕم٤مل، وهق احلٙمٞمؿ اًمٕمدل ذم مجٞمع اًمٗمٕم٤مل، اًمٚمٓمٞمػ اخلٌػم 

 .اًمٙمٌػم اعمتٕم٤مل
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 وايعصسون ايجاَنةاخلطوة 

 تريٌ بني يدي َوالى

 

  ٤مومٞم٤م ُمـ أـمٚمؼ ًمٜمٗمًف اًمٕمٜم٤من، ومل يرَع هلل شمٕم٤ممم طم٘م:  

إمم ُمتك وأٟم٧م شم٘مت٤مت اعمٕمّمٞم٦م وشم٠مًمٗمٝم٤م. 

أمل حيـ سمٕمُد وىم٧م اًمرضمقع إمم اهلل شمٕم٤ممم. 

أُم٤م آن ًمؽ أْن شمٜمٓمرح سملم يدي ُمقٓك. 

أُم٤م آن ًمؽ أن شمٗمٞمؼ ُمـ ؾمٙمرة اًمذٟم٥م. 

ارويدً  :قى واًمٚمذة اًمٕم٤مسمرةأهي٤م اًم٤ًمئر ذم ـمريؼ اهل 

 ا.رويدً 

أشمٕمرف اًمذي شمٕمّمٞمف. 

أشمٕمرف ُمـ شم٤ٌمرز سمذٟمٌؽ. 

إٟمف اهلل اجل٤ٌمر اًمذي سمٞمده ُمٚمٙمقت اًمًاموات وإرض. 

 

w 

 

w 
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يمٗم٤مك يمٗم٤مك :أهي٤م اعمنف قمغم ٟمٗمًف:  

آن ًمؽ أن شمْمع قمّم٤م اًمؽمطم٤مل.  

دُمقع اًمٜمدم قمغم ُم٤م وم٤مت  ،وأن شمذرف اًمدُمقع اًمٖمزار

 .وٞم٦موؾمٚمػ ُمـ إزُم٤من اعم٤م

ذٟمقسمؽ وظمٓم٤مي٤مك ُمـ ؾمٚمػ ُم٤م قمغم. 

 .ٟمٕمؿ، آن ًمؽ أن شمٕمؽمف سمذٟمٌؽ ًمرسمؽ

  .ُم٤م أطمٚمؿ اهلل قمٚمٞمٜم٤م

 .يمؿ قمّمٞمٜم٤مه ويًؽمٟم٤م

 .يمؿ ظم٤مًمٗمٜم٤م أُمره ومام قم٤مضمٚمٜم٤م سمٕمذاسمف

 .أفمٝمر ًمٚمٜم٤مس اجلٛمٞمؾ، وأظمٗمك قمٜمٝمؿ اًم٘مٌٞمح ُمـ هائرٟم٤م

وم٤مًمٚمٝمؿ رمح٦م ُمـ قمٜمدك شمٙمػ هب٤م ُم٤م ؾمٚمػ ُمـ ذٟمقسمٜم٤م 

 .وظمٓم٤مي٤مٟم٤م

ًمٕمّم٤مة أٟمف واىمع ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل، وأن اًمتقسم٦م يدرك أهمٚم٥م ا

 ومرض قمٚمٞمف4 ًمٙمـ ُمـ ُمٜمٝمؿ ي٘مدر اهلل طمؼ ىمدره، وخيِم٤مه، ويتذًمؾ

 .سملم يديف
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 ًًٌمٜم٤م ٟمٛمتع أٟمٗمًٜم٤م سمٚمذة اعمٕم٤ميص وؿمٝمقاهت٤م وٟمٜمٖمٛمس ٤موقمج 

سم٤مًمٚم٤ًمن،  اذم أوطم٤مهل٤م، وسمٕمد ذًمؽ ٓ شمزيد شمقسمتٜم٤م أن شمٙمقن اؾمتٖمٗم٤مرً 

 .وٟمحـ هم٤مومٚمقن ؾم٤مدرون

ئ٥م ُم٤م مل يالزم حمراب اإلٟم٤مسم٦م، ويًٚمؽ وُمـ صمؿ وم٤مًمت٤م

 .ؾمٌٞمؾ اخل٤مؿمٕملم، وخي٧ٌم عمقٓه4 ومٚمٞمٕمد اًمٜمٔمر ذم صدق شمقسمتف

 :ُمـ ُمقضم٤ٌمت اًمتقسم٦م اًمّمحٞمح٦م» :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

يمنة ظم٤مص٦م حتّمؾ ًمٚم٘مٚم٥م ٓ يِمٌٝمٝم٤م رء وٓ شمٙمقن ًمٖمػم 

  .اعمذٟم٥م

وٓ حتّمؾ سمجقع. 

 وٓ ري٤مو٦م.  

وٓ طم٥م جمرد. 

ا يمٚمف شمٙمن اًم٘مٚم٥م سملم يدي اًمرب إٟمام هل أُمر وراء هذ

يمنة شم٤مُم٦م، ىمد أطم٤مـم٧م سمف ُمـ مجٞمع ضمٝم٤مشمف، وأًم٘متف سملم يدي رسمف 

، يمح٤مل قمٌد آسمؼ ُمـ ؾمٞمده، وم٠مظمذ وم٠مطمي ٤مظم٤مؿمٕمً  ذًمٞماًل  ٤مـمرحيً 

 ، وٓقمٜمفاسملم يديف، ومل جيد ُمـ يٜمجٞمف ُمـ ؾمٓمقشمف، ومل جيد ُمٜمف سمدً 
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ف، ، وقمٚمؿ أن طمٞم٤مشمف، وؾمٕم٤مدشمف، وومالطم٤مهمٜم٤مًء، وٓ ُمٜمف ُمٝمرسمً 

ضمٜم٤مي٤مشمف،  وٟمج٤مطمف ذم رو٤مه قمٜمف، وىمد قمٚمؿ إطم٤مـم٦م ؾمٞمده سمتٗم٤مصٞمؾ

وقمجزه،  هذا ُمع طمٌف ًمًٞمده، وؿمدة طم٤مضمتف إًمٞمف، وقمٚمٛمف سمْمٕمٗمف

 .شوىمقة ؾمٞمده، وذًمف وقمز ؾمٞمده

أٟمٗمٕمٝم٤م  ومٞمجتٛمع ُمـ هذه إطمقال يمنة، وذل وظمْمقع، ُم٤م

وُم٤م أىمرسمف  ًمٚمٕمٌد، وُم٤م أضمدى قم٤مئده٤م قمٚمٞمف، وُم٤م أقمٔمؿ ضمؼمه هب٤م،

 .دههب٤م ُمـ ؾمٞم

ومٚمٞمس رء أطم٥م إمم ؾمٞمده ُمـ هذه اًمٙمنة، واخلْمقع، 

 واًمتذًمؾ، واإلظم٤ٌمت، وآٟمٓمراح سملم يديف، وآؾمتًالم ًمف4

  :٩مٻمٻمف ٰمڅم أ٘مٛم ٪مق٬مف ّم هذه احلڅمل

  .أؾم٠مًمؽ سمٕمزك وذزم إٓ رمحتٜمل»

 .أؾم٠مًمؽ سم٘مقشمؽ ووٕمٗمل، وسمٖمٜم٤مك قمٜمل، ووم٘مري إًمٞمؽ

 .هذه ٟم٤مصٞمتل اًمٙم٤مذسم٦م اخل٤مـمئ٦م سملم يديؽ

ي يمثػم، وًمٞمس زم ؾمٞمد ؾمقاك، وٓ ُمٚمج٠م قمٌٞمدك ؾمقا

 .ُمٜمجك ُمٜمؽ إٓ إًمٞمؽ وٓ
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أؾم٠مًمؽ ُم٠ًمًم٦م اعمًٙملم، وأسمتٝمؾ إًمٞمؽ اسمتٝم٤مل اخل٤موع 

اًمذًمٞمؾ، وأدقمقك دقم٤مء اخل٤مئػ اًميير، ؾم١مال ُمـ ظمْمٕم٧م 

 .ًمؽ رىمٌتف، ورهمؿ ًمؽ أٟمٗمف، ووم٤مو٧م ًمؽ قمٞمٜم٤مه، وذل ًمؽ ىمٚمٌف

ًمؽ ذم ومٝمذا وأُمث٤مًمف ُمـ آصم٤مر اًمتقسم٦م اعم٘مٌقًم٦م، ومٛمـ مل جيد ذ

ىمٚمٌف ومٚمٞمتٝمؿ شمقسمتف، وًمػمضمع إمم شمّمحٞمحٝم٤م، ومام أصٕم٥م اًمتقسم٦م 

اًمّمحٞمح٦م سم٤محل٘مٞم٘م٦م، وُم٤م أؾمٝمٚمٝم٤م سم٤مًمٚم٤ًمن واًمدقمقى، وُم٤م قم٤مًم٩م 

أؿمؼ قمٚمٞمف ُمـ اًمتقسم٦م اخل٤مًمّم٦م اًمّم٤مدىم٦م، وٓ طمقل  ٤ماًمّم٤مدق ؿمٞمئً 

 .ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ..هـا.شوٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل

ٔايت إخٔيت  :يف اهلل وأخ
سمال اؾمتثٜم٤مء، إمم اًم٤ٌمب  ٤مًمٜم٤م مجٞمٕمً  إن هذه اًمٙمٚمامت دقمقة

إمم اًمروو٦م اًمٖمٜم٤مء اًمتل ٓ يذسمؾ  ،إمم اًمٜمٝمر اًمٕمذب ،اعمٗمتقح

زهره٤م، وٓ شمذوي ري٤مطمٞمٜمٝم٤م ووروده٤م، إمم اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح، إمم 

اًمتقسم٦م ُمـ اًمت٘مّمػم ذم اًمٓم٤مقم٦م، وُمـ اًمقىمقع ذم اعمٕمّمٞم٦م، إمم 

 .اًمتقسم٦م إمم اهلل اًمٙمريؿ اجلقاد اًمرؤوف اًمرطمٞمؿ

 .ظمػم اًمٖم٤مومريـ رطمٞمؿ ي٤م همٗمقر ي٤م اهمٗمر ًمٜم٤م ي٤ماًمٚمٝمؿ 

ارمحٜم٤م سمقاؾمع رمحتؽ وٓ شمٗمْمحٜم٤م سمخٗمل ُم٤م أـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف 
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 .ُمـ أهارٟم٤م وُم٤م دمراٟم٤م سمف قمٚمٞمؽ ذم ظمٚمقاشمٜم٤م

 ومتٜم٦م ًمٞمؽ4 ذم همػم ضاء ُمية وٓإوارزىمٜم٤م طمًـ اعمٜم٘مٚم٥م 

 واإليمرام.ذا اجلالل  ي٤م .ُمْمٚم٦م
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 ايتاسعة وايعصسوناخلطوة 

 ة بعد ايشيئةافعٌ احلشن
 

ذم ُمٕمّمٞم٦م وم٤ٌمدره٤م سمحًٜم٦م  -أظمل اًمٙمريؿ-طملم شم٘مع 

 .وطمًٜم٤مت، قمٚمٝم٤م أن شمٙمٗمر قمـ هذه اًمًٞمئ٦م

ـَ اْٰمَرَأٍة َأنَّ َرُٗماًل » :قمـ اسمـ ُمًٕمقد  َأَصڅمَب ِٰم

ُه ، ٩َمځَمڀْمَزَل اَّللَّ ملسو هيلع هللا ىلص ، ٩َمځَمَٕمك ا٬مٽمَّبِل٪ُمْبٻَمڇمً  ہ   ھ   ھ   ﴿ :٩َمځَمْٙمَٝمَ

﮳    ﮴ ٩َمٹَمڅمَل  [441]هقد: ﴾ھ   ھ   ے   ےۓ   ۓ   ﮲  

تِل ٫ُمٻِمپِمؿْ  ټِمٿمِع ُأٰمَّ ُٗمُؾ: َيڅم َرُٟمقَل اَّللَِّ! َأِٓم َهَذا؟ ٪َمڅمَل: ِلَ  .(1)«ا٬مرَّ

څمَل: َيڅم َرُٟمقَل اَّللَِّ ٩َمٹمَ  طَٗمڅمَء َرُٗمٌؾ إ٦َِم ا٬مٽمَّبِِل   :وذم رواي٦م

ڈُم اْٰمَرَأًة ِّم َأ٪ْمٯَم  اٚمَِْديٽمَڇِم، َوإِِن َأَصْبڈُم ِٰمٽمْپَمڅم َٰمڅم ُدوَن َأْن  إِِن ٣َمڅمَلْ

پَمڅم، ٩َمځَمڀَمڅم َهَذا ٩َمڅم٪ْمِض ِّمَّ َٰمڅم ٠ِمْئڈَم، ٩َمٹَمڅمَل ٬َمفُ  :  ٣ُمټَمرُ  َأَٰمسَّ
َت ڀَمٸْمَسَؽ، ٪َمڅمَل: ٩َمٻَمْؿ  َك اَّللَّ ٬َمْق َٟمَٞمْ  َيُردَّ ا٬مٽمَّبِلُّ ٬َمٹَمْد َٟمَٞمَ

                                                           

 (.0174(، وُمًٚمؿ )1721أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 4)

 

w 

 

w 
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ُٗمُؾ ٩َمڅمڀْمٴَمٻَمَؼ ٩َمځمَْٕمبٶََمُف ا٬مٽمَّبِلُّ  ،٠َمٿمْئڅًم َوَٕماَل  َد٣َمڅمهُ َرُٗماًل  ٩َمٹَمڅمَم ا٬مرَّ

َيڇمَ  ْٔ ھ   ے   ےۓ   ۓ      ہ   ھ   ھ   ھ﴿أ ٣َمٻَمٿْمِف َهِذِه ا

ـْ ا٬مٹَْمْقمِ ٩َمٹَمڅمَل َرُٗمٌؾ  ﴾ ۇ   ۇ   ۆ ﮲   ﮳   ﮴  :ِٰم

ڇمً  ،َيڅم ڀَمبِلَّ اَّللَِّ  .(1)«َٔمْؾ ٬مٻِمٽمَّڅمِس ٫َمڅم٩مَّڇمً  :٪َمڅمَل  ؟!َهَذا ٬َمُف َٙمڅمصَّ

ٿِمَئڇَم احَلَسٽمَڇَم ا» :طوىم٤مل  ِؼ اَّللَِّ َ٘مٿْمُثَم ٫ُمٽمڈَْم، َوَإْٔمبِِع ا٬مسَّ ٕمَّ

ـٍ ََتُْحپَمڅم، َوَٙمڅم٬مِِؼ ا٬مٽمَّ   .(2)«څمَس ٔمُِخٻُمٍؼ َ٘مَس

إِنَّ َٰمَثَؾ ا٬مَِّذي َيٶْمټَمُؾ » :ومٞم٘مقل ًمذًمؽ ُمثاًل  طوييب 

َسٽمَڅمِت: ٫َمټَمَثِؾ َرُٗمٍؾ ٫َمڅمڀَمڈْم ٣َمٻَمٿْمِف ِدْرٌع  ٿِمَئڅمِت ُٖمؿَّ َيٶْمټَمُؾ احْلَ ا٬مسَّ

ڈْم َ٘مٻْمٹَمڇٌم، ُٖمؿَّ ٣َمټِمَؾ َ٘مَسٽمَ  ڇًم َضٿِمٹَمڇٌم ٪َمْد َٙمٽمٹََمْتُف، ُٖمؿَّ ٣َمټِمَؾ َ٘مَسٽمَڇًم ٩َمڅمڀْمٸَمٺمَّ

ڈْم َ٘مٻْمٹَمڇٌم ُأْٙمَرى َ٘متَّك ََيُْرَج إ٦َِم إَْرضِ   .(3)«ُأْٙمَرى ٩َمڅمڀْمٸَمٺمَّ

ذم احلدي٨م احل٨م قمغم اعم٤ٌمدرة إمم اًمتقسم٦م إذا ارشمٙم٧ٌم 

 ظمٓمٞمئ٦م، وقمٛمؾ اًمّم٤محل٤مت سمٕمده٤م ٕن احلًٜم٤مت يذهٌـ اًمًٞمئ٤مت4

 .﴾ۓ   ﮲   ﮳   ﮴ ﴿ :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم

                                                           

 (.0171(، وُمًٚمؿ )7204ًمٌخ٤مري )رواه ا( 4)

 ( وطمًٜمف إًم٤ٌمين.4321أظمرضمف اًمؽمُمذي )( 0)

 (، صححف إًم٤ٌمين.41421أظمرضمف أمحد )( 4)
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ـ وٞمؼ وم٤مًمذي قمٛمؾ ؾمٞمئ٦م صمؿ أشمٌٕمٝم٤م سمحًٜم٦م يم٠مٟمف ظمرج ُم

 .ؿمديد إمم ومْم٤مء واؾمع سم٤محلًٜم٤مت

يٕمٜمل قمٛمؾ اًمًٞمئ٤مت يْمٞمؼ صدر اًمٕم٤مُمؾ  :ىم٤مل اعمٜم٤موي

ورزىمف، وحيػمه ذم أُمره ومال يتٞمن ًمف ذم أُمقره، ويٌٖمْمف قمٜمد 

وم٢مذا قمٛمؾ احلًٜم٤مت شمزيؾ طمًٜم٤مشمف ؾمٞمئ٤مشمف، وم٢مذا زاًم٧م  اًمٜم٤مس،

 .وأطمٌف اخلٚمؼ ،اٟمنمح صدره، وشمقؾمع رزىمف، وؾمٝمؾ أُمره

: َيڅم َرُٟمقَل اَّللَِّ َأْوِصٽمِل، ٪َمڅمَل » :ىم٤مل ارً وطملم أراد ُمٕم٤مذ ؾمٗم

ْك ٔمِِف ٠َمٿْمًئڅم َٓ ٕم٧ْمِ ٪َمڅمَل: َيڅم َرُٟمقَل اَّللَِّ، ِزْدِن، ٪َمڅمَل: إَِذا  ،ا٣ْمُبِد اَّللََّ 

ـْ  ـْ  ،َأَٟمځْمَت ٩َمځَمْ٘مِس ٪َمڅمَل: َيڅم َرُٟمقَل اَّللَِّ، ِزْدِن، ٪َمڅمَل: اْٟمَتٹِمْؿ َو٬ْمُتْحِس

 .(1)«ُٙمٻُمٹَمَؽ 

ًمًٞمئ٦م احلًٜم٦م أن شمتٌع اعمٕمّمٞم٦م سم٤مًمتقسم٦م ُمٜمٝم٤م وإن ُمـ إشم٤ٌمع ا

  :سمال شمًقيػ أو شم٠مضمٞمؾ أو ىمٜمقط

ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   

                                                           

 طمًٜمف إًم٤ٌمين.( 4)
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 .[447]آل قمٛمران: ﴾ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ

 .[07]اإلهاء: ﴾ى   ائ   ائ   ەئ ﴿ :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف

ق اًمذي يذٟم٥م صمؿ يتقب، صمؿ يذٟم٥م صمؿ ه :ىم٤مل اسمـ اعمًٞم٥م

 .يتقب، صمؿ يذٟم٥م صمؿ يتقب

، ىم٤مل [437]اًمٌ٘مرة: ﴾ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم

 !.ٓ يٖمٗمره اهلل زم :هق اًمرضمؾ يذٟم٥م اًمذٟم٥م ومٞم٘مقل :اًمؼماء

ويمؾ ُم٤م يم٤مٟم٧م احلًٜم٦م ُمـ ضمٜمس قمٛمؾ اًمًٞمئ٦م يم٤من ذًمؽ 

ن ويٜمٌٖمل أ :ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  :أسمٚمغ ذم اعمحق

  .شمٙمقن احلًٜم٤مت ُمـ ضمٜمس اًمًٞمئ٤مت وم٢مٟمف أسمٚمغ ذم اعمحق

 ومت٠مُمؾ قمٔمٞمؿ ُمٜم٦ّم اهلل وومْمٚمف وؾمٕم٦م رمحتف يمٞمػ أٟمف ضمٕمؾ

 .٤مواؾمٕمً  ٤مًمؽ ُمـ وٞمؼ اًمذٟم٥م ومرضًم 

وهذا إُمر ذم احلًٜم٤مت مجٚم٦م ومٝمل ُمٙمٗمرة ًمٚمًٞمئ٤مت. 

وىمد ضم٤مءت اًمًٜم٦م سمٌٞم٤من ـم٤مئٗم٦م ُمـ إقمامل اًمتل شمٙمٗمر 

ًمذا  4ؼ اعم٘م٤مم قمـ طمٍمه٤ماًمًٞمئ٤مت واًمذٟمقب وهك يمثػمة يْمٞم

 .ٟمذيمر ومٞمٝم٤م ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝم٤م -ىم٤مدُم٦م-ظمّمّمٜم٤م ظمٓمقة ظم٤مص٦م 
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 اخلطوة ايجالثون

 َهفسات ايرنوب

 

ٓ يقضمد ؿمخص ذم هذه احلٞم٤مة ُمٕمّمقم قمـ ارشمٙم٤مب 

  .اخلٓم٠م4 إٓ أّن اًمذٟمقب درضم٤مت

 وًمٞمس اًمٕمٞم٥م ذم ارشمٙم٤مب اًمذٟم٥م إٟمام ذم اًمتامدي ومٞمف

  وقمدم اًمرضمقع قمٜمف،

وًمٚمقصقل إمم هذه  4ػم قمـ اًمذٟمقبًمذا جي٥م اًمتٙمٗم

  :اًمٜمتٞمج٦م جي٥م اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمديد ُمـ اخلٓمقات

  :ذلا سِػرفكً يف ْذه اخلطٔة ىلع ٌكفرات اذلُٔب
ټْمُس » :طىم٤مل  :اًمتقسم٦م اًمّم٤مدىم٦م ـْ َٕمڅمَب ٪َمْبَؾ َأْن َٕمٴْمٻُمَع ا٬مٱمَّ َٰم

څم َٕمڅمَب  ـْ َٰمٷْمِرِِبَ   .(1)«٣َمٻَمٿْمفِ اَّللَّ ِٰم

ـْ ٕمَ » :طىم٤مل  :إؾم٤ٌمغ اًمقوقء ځمَ َٰم ـَ ا٬ْمُقُضقءَ َقضَّ  ، ٩َمځَمْ٘مَس

                                                           

 (.0121رواه ُمًٚمؿ )( 4)

 

w 

 

w 
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ڈِم َأ٢ْمٸَمڅمِرهِ  ـْ ََتْ ُرَج ِٰم ـْ َٗمَسِدِه َ٘متَّك ََتْ  .(1)«َٙمَرَٗمڈْم َٙمٴَمڅمَيڅمُه ِٰم

  :ذكر اهلل عقة الفرائض

ـْ َٟمبََّح اَّلَل ِّم ُدُٔمِر ٫ُمِؾ َصاَلٍة َٖماَلًٖمڅم َوَٖماَلٖم٥َِم، » :طىم٤مل  َٰم

 َ اَّللَ َٖماَلًٖمڅم َوَٖماَلٖم٥َِم، ٩َمْتٻمَِؽ ٕمِْسٶَمڇٌم َوَْحَِد اَّللَ َٖماَلًٖمڅم َوَٖماَلٖم٥َِم، َو٫َمٝمَّ

يَؽ ٬َمُف، ٬َمُف  َٓ ََشِ َّٓ اَّللُ َوْ٘مَدُه  َٓ إ٬َِمَف إِ َوٕمِْسٶُمقَن، َو٪َمڅمَل ََتڅَمَم اٚمْڅِمَئڇِم: 

ٍء ٪َمِديٌر ٨ُمٸِمَرْت َٙمٴَمڅمَيڅمُه َوإِْن  ټْمُد َوُهَق ٣َمَٛم ٫ُمِؾ َشْ اٚمُْٻْمُؽ َو٬َمُف احْلَ

  .(2)«َبْحرِ ٫َمڅمڀَمڈْم ِٰمْثَؾ َزَٔمِد ا٬مْ 

  :الشهادج يف سثيل اهلل

ـَ يَ » :طىم٤مل  ْي َّٓ ا٬مدَّ پِمٿمِد ٫ُمؾُّ َذڀْمچٍم إِ  .(3)«ٷْمٸَمُر اَّللُ ٬مٻِمٱمَّ

َأَٓ َأُد٬مُّٺُمْؿ ٣َمَٛم َٰمڅم » :طىم٤مل  :إمم اعم٤ًمضمد ٓم٤ماخلُ يمثرة 

َرَٗمڅمِت؟ ٪َمڅم٬مُقا: َٔمَٛم. َيڅم َرُٟمقَل  ٴمڅَمَيڅم َوَيْر٩َمُع ٔمِِف ا٬مدَّ َيټْمُحق اَّلل ٔمِِف اَْلَ

ٴَمڅم إ٦َِم اٚمَْْسڅمِٗمِد.  ،٣مَٛم اٚمٺََْمڅمِرهِ  ا٬مُْقُضقءِ  اَّللِّ! ٪َمڅمَل: إِْٟمَبڅمغُ  َو٫َمْثَرُة اَْلُ

                                                           

 (.011رواه ُمًٚمؿ )( 4)

 (.731رواه ُمًٚمؿ )( 0)

 (.4227رواه ُمًٚمؿ )( 4)

http://www.alukah.net/sharia/0/23821
http://www.alukah.net/sharia/0/23821
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الَِة. ٩َمذ٬مٺُِمُؿ ا٬مِرَٔمڅمطُ  الَِة َٔمٶْمَد ا٬مٲمَّ  .(1)«َواڀْمتٵَِمڅمُر ا٬مٲمَّ

 ٰمـ صڅمم رٰمٳمڅمن» :طىم٤مل  :٤مواطمت٤ًمسمً  ٤مصٞم٤مم رُمْم٤من إيامٟمً 

 .(2)«٨مٸمر ٬مف ٰمڅم ٕمٹمدم ٰمـ ذڀمبف څموا٘متسڅمٔمً  څمإيمڀمً 

ـْ ٪َمڅمَم َرَٰمٳَمڅمنَ » :طىم٤مل  :٤مواطمت٤ًمسمً  ٤مىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر إيامٟمً   َٰم

ـْ َذڀْمبِفِ  َم ِٰم  .(3)«إِيَمڀًمڅم َواْ٘متَِسڅمًٔمڅم ٨ُمٸِمَر ٬َمُف َٰمڅم َٕمٹَمدَّ

ـْ ٪َمڅمَل » :طىم٤مل  :ىمقل ؾمٌح٤من اهلل وسمحٛمده ُم٤مئ٦م ُمرة َٰم

ٍة ُ٘مٴمَّڈْم َٙمٴَمڅمَيڅمُه َوإِْن ٫َمڅمڀَمڈْم ُٟم  ْبَحڅمَن اَّللَِّ َؤمَِحټْمِدِه ِّم َيْقٍم ِٰمڅمَئڇَم َٰمرَّ

 .(4)«ِٰمْثَؾ َزَٔمِد ا٬ْمَبْحرِ 

ـْ َٗمٻَمَس ِّم ََمْٻمٍِس ٩َمٺَمُثَر ٩مٿِمِف » :طىم٤مل  :يمٗم٤مرة اعمجٚمس َٰم

ـْ ََمْٻمِِسِف َذ٬مَِؽ: ُٟمْبَحڅمڀَمَؽ ا پُمؿَّ ٬َمٷَمٴُمُف، ٩َمٹَمڅمَل ٪َمْبَؾ َأْن َيٹُمقَم ِٰم ٬مٻمَّ

 َّٓ َّٓ َأڀْمڈَم َأْٟمَتٷْمٸِمُرَك َوَإُٔمقُب إ٬َِمٿْمَؽ، إِ َٓ إ٬َِمَف إِ َؤمَِحټْمِدَك، َأ٠ْمپَمُد َأْن 

 .(5)«٨ُمٸِمَر ٬َمُف َٰمڅم ٫َمڅمَن ِّم ََمْٻمِِسِف َذ٬مَِؽ 
                                                           

 (.074ُمًٚمؿ ) أظمرضمف( 4)

 (.174(، ُمًٚمؿ )4220أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 0)

 (.173(، ُمًٚمؿ )41أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)

 (.0730(، ُمًٚمؿ )7127أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (1)

 صححف إًم٤ٌمين.(42147أظمرضم٦م أمحد ) (7)
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َڅم َٔمٿْمٽمَپُمَم » :طىم٤مل  :ا٬مٶمټمرة
څمَرٌة ٚمِ  .(1)«ا٬مٶُمټْمَرُة إ٦َِم ا٬مٶُمټْمَرِة ٫َمٸمَّ

ـْ َ٘مڊمَّ » :طىم٤مل  :احلڊم ْ َيٸْمُسْؼ ، َرَٗمَع  َيْر٩ُمډْم  ٩َمٻَمؿْ  َٰم َوَل

فُ   .(2)«٫َمٿَمْقَم َو٬َمَدْٕمُف ُأٰمُّ

  :الصالج املفروضح

ټُمٶَمڇِم، ا» :طىم٤مل  ټُمٶَمڇُم إ٦َِم اْلُ ټْمُس، َواْلُ ٻَمَقاُت اَْلَ ٬مٲمَّ

، إَِذا اْٗمَتٽمچََم ا٬ْمٺَمبڅَمئِرَ  َـّ  .(3)«َوَرَٰمٳَمڅمُن إ٦َِم َرَٰمٳَمڅمَن، ُٰمٺَمٸِمَراٌت َٰمڅم َٔمٿمٽْمپَُم

ـْ ٪َمڅمَل ِ٘م٥َم َيْسټَمُع » :طىم٤مل  :ل ٘م٥م يسټمع اٚمڂمذنٰمـ ٪مڅم َٰم

 َّٓ َٓ إ٬ِمََف إِ ًدا ٣َمبُْدُه اَّللَّ اٚمڂَُْمِذَن: َأ٠ْمپَمُد َأْن  يَؽ ٬َمُف َوَأنَّ ُُمَټمَّ َٓ ََشِ َوْ٘مَدُه 

ْٟماَلِم ِديٽمڅًم ٨ُمٸِمَر ٬َمُف  ًٓ َؤمڅِمإْلِ ٍد َرُٟمق َوَرُٟمق٬ُمُف َرِضٿمڈُم ٔمڅِمَّللَِّ َرٔمًّڅم َؤمټُِمَحټمَّ

 .(4)«َذڀْمُبفُ 

ٴمٿِمَئڇَم ٫َمَم ُيٴمٸِْمُئ اٚمڅَْمُء » :طىم٤مل  :ا٬مٲمد٪مڇم َد٪َمڇُم ُٕمٴمٸِْمُئ اَْلَ َوا٬مٲمَّ

  .(5)«ا٬مٽمَّڅمرَ 
                                                           

 (.4413(، ُمًٚمؿ )4114أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)

 (.4472(، ُمًٚمؿ )4704أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (0)

 (.044أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (4)

 (.427) ُمًٚمؿ أظمرضمف( 1)

 صححف إًم٤ٌمين.( 7)
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  :صيام يىم عرفح

ُيٺَمٸِمُر » :قمـ صٞم٤مم يقم قمروم٦م وم٘م٤مل :طؾمئؾ رؾمقل اهلل 

ٽمَڇَم اٚمَْڅمِضٿَمڇَم َوا٬مَْبڅم٪ِمٿمَڇمَ   .(1)«ا٬مسَّ

يقم  قمـ صٞم٤مم :طؾمئؾ رؾمقل اهلل  :صٿمڅمم يقم ٣مڅم٠مقرا

ٽمَڇَم اٚمَْڅمِضٿَمڇمَ » :قم٤مؿمقرا وم٘م٤مل  .(2)«ُيٺَمٸِمُر ا٬مسَّ

َّٓ » :طىم٤مل  :ا٬متپمٻمٿمؾ اَّللُ و٘مَده ٓ َشيَؽ ٬مف، ٬مف  ٓ إ٬مَف إ

ٍة،  ،، وهق ٣مٛم ٫مِؾ شٍء ٪مديرٌ اٚمُٻْمُؽ و٬مف احلټْمُد  ّم يقٍم ٰمڅمئڇَم ٰمرَّ

 .(3)«٫مڅمڀمڈم ٬مف ٣ِمدُل ٣م٧ِم ِر٪مڅمٍب، و٫ُمتِبڈم ٬مف ٰمڅمئڇُم ٘مسٽمڇمٍ 

  :صلي لتأهني املالئكحهىافقح تأهني امل

إَِذا ٪َمڅمَل َأَ٘مُد٫ُمْؿ آِٰم٥َم ٪َمڅم٬َمڈِم اْٚمَاَلئِٺَمڇُم ِّم : ٪َمڅمَل » :طىم٤مل 

څم  َمِء آِٰم٥َم ٩َمَقا٩َمٹَمڈْم إِْ٘مَداُُهَ ـْ ا٬مسَّ َم ِٰم ُْٙمَرى ٨ُمٸِمَر ٬َمُف َٰمڅم َٕمٹَمدَّ ْٕ ا

 .(4)«َذڀْمبِفِ 
                                                           

 (.4470) رواه ُمًٚمؿ( 4)

 (.4470) رواه ُمًٚمؿ( 0)

 (.0734(، ُمًٚمؿ )4034أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 4)

 (.142(، ُمًٚمؿ )124أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 1)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1143&idto=1144&bk_no=78&ID=629#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1143&idto=1144&bk_no=78&ID=629#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1143&idto=1144&bk_no=78&ID=629#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1143&idto=1144&bk_no=78&ID=629#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1143&idto=1144&bk_no=78&ID=629#docu
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 وايجالثون احلاديةاخلطوة 

  االستػفاز

 

إّن اهلل شمٕم٤ممم ىمد ٟمدب قم٤ٌمده إمم ُمالزُم٦م آؾمتٖمٗم٤مر، وأُمر 

ھ    ﴿ :سم٤محلرص قمٚمٞمف واإليمث٤مر ُمٜمف سم٤مًمّٚمٞمؾ واًمٜمّٝم٤مر4 وم٘م٤مل شمٕم٤ممم

﮴     ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ﮲   ﮳  

 .[71]اًمٜم٤ًمء: ﴾﮶   ﮷   ﮸   ﮹﮵   

ُمـ هذا اًّمذي ٓ يِمٙمق يمثرة اخلٓم٤مي٤م، ووىمققمف ذم اعمٕم٤ميص 

 .!واًمٌالي٤م؟

 ومحرّي سمٜم٤م أن ٟمٖمًؾ أٟمٗمًٜم٤م، وأرواطمٜم٤م وىمٚمقسمٜم٤م سم٤مإليمث٤مر

 .ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر، واًمّتقسم٦م واًمّرضمقع إمم اًمٕمكّم اًمٖمّٗم٤مر

وئمٝمر ًمؽ ومْمٚمف، ويتجغّم  :ومْمؾ اإليمث٤مر ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر

  :ُمـ وضمقه صمامٟمٞم٦مًمؽ أضمره 

   ی﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :أڀّمف ٰمـ أوٟمع أٔمقاب ا٬مّرزق وا٬مٸمٳمؾ

 

w 

 

w 
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پ    ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ ی   ی   ی   جئ   حئ   مئ

 .[40-42]ٟمقح: ﴾پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ  

ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ﴿ :وُمثؾ هذه أي٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .[4]هقد: ﴾ۓ   ﮲   ﮳   ﮴   ﮵   ﮶  ﮷    ﮸   ﮹   ﮺  ﮻ 

ائ   ەئ   ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم :أڀّمف أٰمڅمن ٰمـ ٣مذاب اَّلل ٕمٶمڅم٦م

 ﴾ەئ   وئ   وئ   ۇئۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ

 .[44]إٟمٗم٤مل:

ٖمٽمتڅمن يڂمّٰمٽمڅمن ٰمـ ا٬مٶمذاب، ٪مد ر٩مٶمڈم » :ىم٤مل قمكّم 

اًمٕمج٥م ممّـ  :وشمال قمٚمٞمٝمؿ أي٦م، صمّؿ ىم٤مل «إ٘مداُهڅم ؤمٹمٿمڈم ا٬مّثڅمڀمٿمڇم

ٰمڅم أَلَؿ اَّلل ٣مْبدا » :ي٘مقل هيٚمؽ وُمٕمف اًمٜمّج٤مة !4 ويم٤من 

 .«آٟمتٷمٸمڅمر وهق يريد أن ُيٶمّذٔمف

اَّللَّ ٪َمڅمَل » :طىم٤مل  :أڀّمف ٰمـ أ٘مچّم أ٣ممل ا٬مٶمبڅمد إ٦م اَّلل ٕمٶمڅم٦م

:  َؽ َٰمڅم َد٣َمْقَٕمٽمِل َوَرَٗمْقَٕمٽمِل ٨َمٸَمْرُت ٬َمَؽ ـَ آَدَم إڀِمَّ َيڅم أْم

ـَ آَدَم ٬َمْق َٔمٻَمٷَمڈْم  َٓ ُأَٔمڅمِٓم ، َيڅم أْم ُذڀُمقُٔمَؽ ٣َمٽمَڅمَن ٣َمَٛم َٰمڅم ٫َمڅمَن ٩مٿِمَؽ َو

َؽ ٬َمْق  ـَ آَدَم إڀِمَّ َٓ ُأَٔمڅمِٓم ، َيڅم أْم َمِء ُٖمؿَّ اْٟمَتٷْمٸَمْرَٕمٽمِل ٨َمٸَمْرُت ٬َمَؽ َو ا٬مسَّ

ََٕمٿْمُتَؽ  َٕ ُك ِّب ٠َمٿْمًئڅم  َٓ ُٕم٧ْمِ َْرِض َٙمٴَمڅمَيڅم ُٖمؿَّ ٬َمٹِمٿمَتٽمِل  ْٕ َإَٔمٿْمَتٽمِل ٔمٹُِمَراِب ا
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څم َٰمٷْمٸِمَرةً   .(1)«ٔمٹُِمَراِِبَ

  :ليسأّنه هادم إلغىاء إت

َٓ َأْٔمَرُح ُأ٨ْمِقي ٣ِمَبڅمَدَك َٰمڅم  :٪َمڅمَل إِْٔمٻمٿِمُس » :طىم٤مل  ٕمَِؽ  َو٣ِمزَّ

َٓ َأَزاُل  :٩َمٹَمڅمَل اَّللَُّ .َداَٰمڈْم َأْرَواُ٘مپُمْؿ ِّم َأْٗمَسڅمِدِهؿْ  ِِت َوَٗماَلِٓم  َو٣ِمزَّ

ْؿ َٰمڅم اْٟمَتٷْمٸَمُروِن   .(2)«َأ٨ْمٸِمُر ََلُ

ٕم٤مدة واًمّرزق ذم أظمرة ًّ  :ط ىم٤مل :أّٟمف ُمـ أؾم٤ٌمب اًم

ْٟمتٷِْمٸَمڅمرِ » ِٓ ـَ ا ُه َصِحٿمٸَمُتُف ٩َمٻْمٿُمٺْمثِْر ٩مٿِمپَمڅم ِٰم ـْ َأَ٘مچمَّ َأْن َٕمُْسَّ  .(3)«َٰم

  :أّنه هطهرج هن الّرنىب

ـُ ا٬مٴمُّپُمقَر، ُٖمؿَّ » :طىم٤مل  ـْ ٣َمْبٍد ُيْذڀمچُِم َذڀْمًبڅم ٩َمٿُمْحِس َٰمڅم ِٰم

َّٓ ٨َمٸمَ  ، ُٖمؿَّ َيْسَتٷْمٸِمُر اَّللََّ إِ ٬َمُف، ُٖمؿَّ ٪َمَرَأ َهِذِه اَّللَّ َر َيٹُمقُم ٩َمٿُمٲَم٤ِم َر٫ْمٶَمَت٥ْمِ

َيڇمَ  ْٔ ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ :ا

 .(4)«[447]آل قمٛمران: ﴾ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ

                                                           

 صححف إًم٤ٌمين.(، 4712أظمرضمف اًمؽمُمذي )( 4)

 صححف إًم٤ٌمين.( 0)

 صححف إًم٤ٌمين.( 4)

 صححف إًم٤ٌمين.(، 127أظمرضمف اًمؽمُمذي )( 1)
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إِنَّ » :طىم٤مل َرؾُمقِل اهلِل  :أڀّمف ٗمالء ا٬مٹمٻمقب و١مپمقرهڅم

ُء، ٩َمڃمَِذا ُهَق ڀَمَزَع ا٬مٶَمْبَد إَِذا َأْٙمٴَمځَم َٙمٴمٿِمَئڇًم ڀُمٺمَِتڈْم ِّم ٪َمٻْمبِِف ڀُمٺْمَتڇٌم َٟمْقَدا

 ،َواْٟمَتٷْمٸَمَر َوَٕمڅمَب ُٟمٹِمَؾ ٪َمٻْمُبُف، َوإِْن ٣َمڅمَد ِزيَد ٩مٿِمپَمڅم َ٘متَّك َٕمٶْمٻُمَق ٪َمٻْمَبفُ 

اُن ا٬مَِّذي َذ٫َمَر    ﴾ڃچ   چچ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ﴿اَّللَّ َوُهَق ا٬مرَّ

ٗملم:  .(1)«[41]اعمٓمٗمِّ

 وذًمؽ إذا اىمؽمن :آٟمتٷمٸمڅمر يٲمؾ إ٦م ٕمٺمٸمٜم ا٬مٺمبڅمئر

ـْ ٪َمڅمَل » :طىم٤مل  :سمّمدق اًمّتقسم٦م واإلظمالص ومٞمٝم٤م َأْٟمَتٷْمٸِمُر اَّللََّ  :َٰم

لُّ ا٬ْمٹَمٿمُّقُم، َّٓ ُهَق احْلَ َٓ إ٬َِمَف إِ َوإِْن ٫َمڅمَن ٪َمْد  ٬َمفُ  ٨ُمٸِمرَ  إ٬َِمٿْمفِ  َوَإُٔمقُب  ا٬مَِّذي 

ْ٘مِػ  ـْ ا٬مزَّ  .(2)«٩َمرَّ ِٰم

ٌع  ًّ وُمٕمٚمقم أّن اًمٗمرار ُمـ اًمّزطمػ ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، سمؾ ُمـ اًم

 .٘م٤متاعمقسم

  .واهلل اعمقوّمؼ وٓ رّب ؾمقاه

                                                           

 صححف إًم٤ٌمين.(، 441أظمرضمف اًمؽمُمذي ) (4)

 صححف إًم٤ٌمين.(، 4703أظمرضمف اًمؽمُمذي )( 0)
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 وايجالثون ايجانيةاخلطوة 

 ايصرب عًى االبتالء
 

 أن يٌتكم اهلل شمٕم٤ممم، اًمٕمٌد سمٛمّم٤مئ٥م شمٙمّٗمر قمٜمف شمٚمؽ اًمذٟمقب

 څم ُيٲِمٿمچُم اٚمُْسٻمَِؿ،ٰمَ » :طواعمٕم٤ميص4 إذا صؼم واطمت٥ًم4 وم٘مد ىم٤مل 

ـْ ڀَمٲَمچٍم َوَٓ َوَصچٍم، َوَٓ َهؿٍّ َوَٓ ُ٘مْزٍن َوَٓ  ، َ٘متَّك ِٰم َأًذى َوَٓ ٨َمؿٍّ

ـْ َٙمٴَمڅمَيڅمهُ  څم ِٰم َر اَّللَُّ ِِبَ َّٓ ٫َمٸمَّ ْق٫َمڇِم ُيٱَمڅم٫ُمپَمڅم، إِ  .(1)«ا٬مٱمَّ

ٰمڅم يزال ا٬مبالء ٔمڅمٚمڂمٰمـ واٚمڂمٰمٽمڇم ّم » :طوىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .(2)«ڀمٸمسف وو٬مده وٰمڅم٬مف، ٘متك يٻمٹمك اَّلل ٕمٶمڅم٦م وٰمڅم ٣مٻمٿمف ٙمٴمٿمئڇم

ؾ ًمف قم٘مقسمتف ذم  اًمدٟمٞم٤م سمام وم٤مخلػم ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٕم٤ميص أن شمٕمجَّ

يّمٞمٌف سمف رسمف شمٕم٤ممم ُمـ أُمراض وُمّم٤مئ٥م ذم ُم٤مًمف أو سمدٟمف، وهذا 

 .ظمػم ًمف ُمـ شم٠مظمػم ذًمؽ ًمٕم٘مقسمتف هب٤م ذم أظمرة

َؾ ٬َمُف اَّللَّ إَِذا َأَراَد » :طىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ  ْٜمَ ٣َمجَّ ٔمٶَِمْبِدِه اَْلَ
                                                           

 (.1714) رواه اًمٌخ٤مري( 4)

 ( وطمًٜمف إًم٤ٌمين.0433أظمرضمف اًمؽمُمذي )( 0)
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ڀْمٿَمڅم، َوإَِذا َأَراَد  َّ َأْٰمَسَؽ ٣َمٽمُْف ٔمَِذڀْمبِِف ٔمٶَِمْبِدِه ااَّللَّ ا٬ْمٶُمٹُمقَٔمڇَم ِّم ا٬مدُّ ٬م٧مَّ

 .(1)«َ٘متَّك ُيَقاِّمَ ٔمِِف َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇمِ 

واإلٟم٤ًمن ٓ خيٚمق ُمـ » :اسمـ اًمٕمثٞمٛملم  اإلُم٤ممىم٤مل 

 :ظمٓم٠م وُمٕمّمٞم٦م وشم٘مّمػم ذم اًمقاضم٥م، وم٢مذا أراد اهلل سمٕمٌده اخلػم

ؾ ًمف اًمٕم٘مقسم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م، إُم٤م سمامًمف أو سم٠مهٚمف أو سمٜمٗمًف أو سم٠مطمد  قمجَّ

 .شتّمؾ سمفممـ ي

ر اًمًٞمئ٤مت، :املهم  أن شمٕمجؾ ًمف اًمٕم٘مقسم٦م4 ٕن اًمٕم٘مقسم٤مت شمٙمٗمِّ

ر اهلل هب٤م قمـ اًمٕمٌد وم٢مٟمف يقاذم اهلل  :وم٢مذا شمٕمجٚم٧م اًمٕم٘مقسم٦م ويمٗمَّ

وًمٞمس قمٚمٞمف ذٟم٥م ىمد ـمٝمرشمف اعمّم٤مئ٥م واًمٌالي٤م طمتك إٟمف ًمٞمِمدد 

قمغم اإلٟم٤ًمن ُمقشمف ًمٌ٘م٤مء ؾمٞمئ٦م أو ؾمٞمئتلم قمٚمٞمف طمتك خيرج ُمـ 

ٟمقب، وهذه ٟمٕمٛم٦م4 ٕن قمذاب اًمدٟمٞم٤م أهقن ُمـ اًمذ ٤ماًمدٟمٞم٤م ٟم٘مٞم  

 .ُمـ قمذاب أظمرة

أُمٝمؾ ًمف واؾمتدرضمف وأدرَّ  :ًمٙمـ إذا أراد اهلل سمٕمٌده اًمنم

ُمذُمقُم٤م سمام  ٤مقمٚمٞمف اًمٜمَِّٕمؿ ودومع قمٜمف اًمٜمَ٘مؿ طمتك يٌٓمر ويٗمرح ومرطًم 

 أٟمٕمؿ اهلل سمف قمٚمٞمف، وطمٞمٜمئذ يالىمل رسمف وهق ُمٖمٛمقر سمًٞمئ٤مشمف، ومٞمٕم٤مىَم٥م
                                                           

 ( وطمًٜمف إًم٤ٌمين.0437أظمرضمف اًمؽمُمذي )( 4)
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 . اًمٕم٤مومٞم٦مهب٤م ذم أظمرة، ٟم٠ًمل اهلل

ي٤ٌمرز اهلل سم٤مًمٕمّمٞم٤من وىمد وىم٤مه اهلل  ٤موم٢مذا رأي٧م ؿمخًّم 

4 ٕن اهلل اوم٤مقمٚمؿ أن اهلل إٟمام أراد سمف ذ   :اًمٌالء وأدرَّ قمٚمٞمف اًمٜمَٕمؿ

ر قمٜمف اًمٕم٘مقسم٦م طمتك يقاذم هب٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  .أظمَّ

 وُمـ هٜم٤م ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي: « شمٙمرهقا ٓ

، أُمر شمٙمرهف ومٞمف ٟمج٤مشمؽاًمٌالي٤م اًمقاىمٕم٦م، واًمٜم٘مامت احل٤مدصم٦م، ومٚمرب 

 .شهاليمؽ :أي-وًمرب أُمر شم١مصمره ومٞمف قمٓمٌؽ 

شمٕم٤ممم،  وُمـ ومقائد إص٤مسم٦م اعمذٟم٥م سم٤معمّم٤مئ٥م أهن٤م شمذيمره سمرسمف

 اومرسمام حُتدث ًمف شمقسم٦م ورضمققم٤م إمم رسمف شمٕم٤ممم، ورسمَّام دمٕمؾ ُمٜمف قمٌدً 

ض ُم٤م وم٤مشمف ُمـ طمٞم٤مشمف سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م ٤مـم٤مئٕمً  ٤مص٤محلً   .يٕمقِّ

جئ   حئ   مئ   ىئ   يئ   جب   حب   ی   ی    ﴿  :ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[10]اًمروم: ﴾خب   مب   ىب   يب   جت   حت

وم٤ًمد ُمٕم٤ميِمٝمؿ  :اؾمتٕمٚمـ اًمٗم٤ًمد ذم اًمؼم واًمٌحر أي :أي

وٟم٘مّمٝم٤م وطمٚمقل أوم٤مت هب٤م، وذم أٟمٗمًٝمؿ ُمـ إُمراض 

واًمقسم٤مء وهمػم ذًمؽ، وذًمؽ سم٥ًٌم ُم٤م ىمدُم٧م أيدهيؿ ُمـ إقمامل 
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  .(1)اًمٗم٤مؾمدة اعمٗمًدة سمٓمٌٕمٝم٤م

ًمٞمٕمٚمٛمقا أٟمف  :أي ﴾خب   مب   ىب   يب   ﴿هذه اعمذيمقرة 

ؾ هلؿ ٟمٛمقذضًم  ُمـ ضمزاء أقمامهلؿ ذم  ٤ماعمج٤مزي قمغم إقمامل، ومٕمجَّ

 .اًمدٟمٞم٤م

قمـ أقمامهلؿ اًمتل أصمَّرت هلؿ ُمـ اًمٗم٤ًمد ُم٤م  ﴾جت   حت ﴿

أصمرت، ومتّمٚمح أطمقاهلؿ ويًت٘مٞمؿ أُمرهؿ، ومًٌح٤من ُمـ أٟمٕمؿ 

شمرك سمٌالئف، وشمٗمْمؾ سمٕم٘مقسمتف4 وإٓ ومٚمق أذاىمٝمؿ مجٞمع ُم٤م يمًٌقا ُم٤م 

 .قمغم فمٝمره٤م ُمـ داسم٦م

٩مټمـ ريض ٩مٻمف ا٬مرضڅم، وٰمـ ٟمخط ٩مٻمف » :طوىم٤مل 

 .(2)«ا٬مسخط

 وم٤مًمّمؼم واًمًخط أُمر آظمر همػم اعمّمٞم٦ٌم، وم٤معمّمٞم٦ٌم ُمـ

ومٕمؾ اهلل ٓ ُمـ ومٕمؾ اًمٕمٌد، وهل ضمزاء ُمـ اهلل ًمٚمٕمٌد قمغم ذٟمٌف، 

  .ويٙمٗمر ذٟمٌف هب٤م
                                                           

 شمٗمًػم اًمًٕمدي( 4)

 ( وطمًٜمف إًم٤ٌمين.0437أظمرضمف اًمؽمُمذي ) (0)
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وإٟمام يث٤مب اعمرء وي٠مصمؿ قمغم ومٕمٚمف، واًمّمؼم واًمًخط ُمـ 

ن يم٤من إضمر ىمد حيّمؾ سمٖمػم قمٛمؾ ُمـ اًمٕمٌد، سمؾ هدي٦م ومٕمٚمف، وإ

ڇ    ﴿  :ُمـ اهلل ُمـ همػم ؾم٥ٌم، ىم٤مل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٖمػم، أو ومْماًل 

 .[12]اًمٜم٤ًمء: ﴾ڍ   ڍ   ڌ   ڌ
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 وايجالثون ايجايجةاخلطوة 

 حتكيل ايتوحيد
 

َي ٔمَِرُٟمقِل اَّللِ » پَمك اڀْمُتپِمَل ٔمِِف إ٦َِم ِٟمْدَرِة اٚمُْٽمْتَ  طٚمََّڅم ُأْْسِ

ټْمَس، َوُأ٣ْمٴمَِل َٙمَقإمٿِمَؿ ُٟمقَرِة ا٬ْمَبٹَمَرِة، َو٨ُمٸِمَر  ٻَمَقاِت اَْلَ ُأ٣ْمٴمَِل ا٬مٲمَّ

كْ  ـْ َلْ ُي٧ْمِ تِِف ٠َمٿْمًئڅم ٚمَِ ـْ ُأٰمَّ  .(1)«، اٚمٹُْْمِحَمُت ٔمڅِمَّللِ ِٰم

ـْ ٬َمٹِمٿَمٽمِل ٔمٹُِمَراِب » :ي٘مقل اهلل  :طىم٤مل رؾمقل اهلل  َوَٰم

ُك ِّب  َٓ ُي٧ْمِ َْرِض َٙمٴمٿِمَئڇًم  ْٕ  .(2)« ٠َمٿْمًئڅم ٬َمٹِمٿمُتُف ٔمټِِمْثٻمپَِمڅم َٰمٷْمٸِمَرةً ا

ذم يقم يٌح٨م ومٞمف  (ٓ إًمف إٓ اهلل)وشمٜمٗمع يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد 

تِل ٣َمَٛم » :طقمام خيٚمّمف يمام ىم٤مل  ـْ ُأٰمَّ إِنَّ اَّللََّ َٟمٿُمَخٻِمُص َرُٗماًل ِٰم

اَلئِِؼ َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم، ٩َمٿَمٽم٧ُْمُ ٣َمٻَمٿمِْف ٕمِْسٶَمڇًم َوٕمِْسٶمِ  ، ُرُءوِس اَْلَ ٥َم ِٟمِجالًّ

ـْ َهَذا ٠َمٿْمًئڅم؟ ، ُٖمؿَّ َيٹُمقُل َإُٔمٽمْٺمُِر ِٰم ٫ُمؾُّ ِٟمِجؾٍّ ِٰمْثَؾ َٰمِد ا٬ْمَبٮَمِ

                                                           

 (.011) ؿرواه ُمًٚم( 4)

 (.7/410) وأمحد (،0711) رواه ُمًٚمؿ( 0)
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څم٩مٵُِمقَن؟  .(1)!«َأ٢َمٻَمټَمَؽ ٫َمَتَبتِل احْلَ

ي٤م رب :ومٞم٘مقل ٓ. 

ومٞم٘مقل أومٚمؽ قمذر؟!. 

ي٤م رب :ومٞم٘مقل ٓ. 

سمغم إن ًمؽ قمٜمدٟم٤م طمًٜم٦م، وم٢مٟمف ٓ فمٚمؿ قمٚمٞمؽ  :٩مٿمٹمقل

أ٠مپمد أن ٓ إ٬مف إٓ اَّلل، وأ٠مپمد أن » :٤مىم٦م ومٞمٝم٤مومُتخرج سمٓم .اًمٞمقم

ي٤م رب،  :ومٞم٘مقل .أطمي وزٟمؽ :ومٞم٘مقل .«٣مبده ورٟمق٬مف اُمټمًد 

 .!ُم٤م هذه اًمٌٓم٤مىم٦م ُمع هذه اًمًجالت؟

٩متقضع ا٬مسجالت ّم ٫مٸمڇم،  :إڀمؽ ٓ ٕمٵمٻمؿ؛ ٪مڅمل» :وم٘م٤مل

 وا٬مبٴمڅم٪مڇم ّم ٫مٸمڇم، ٩مٴمڅم٠مڈم ا٬مسجالت، وٖمٹُمٻمڈم ا٬مبٴمڅم٪مڇم، ٩مال يثٹمؾ

 .(2)«ٰمع اٟمؿ اَّلل ٕمٶمڅم٦م شء

ويٕمٗمك ٕهؾ اًمتقطمٞمد اعمحض » :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

  .اًمذي مل يِمقسمقه سم٤مًمنمك ُم٤مٓ يٕمٗمك عمـ ًمٞمس يمذًمؽ

                                                           

 (.7/410) وأمحد( 0711)رواه ُمًٚمؿ ( 4)

 صححف إًم٤ٌمين. (،0743أظمرضمف اًمؽمُمذي )( 0)



 
 
 

 191 خطىات الخزوج من املعاص ي وشؤمها
 

w 

 w
 

اًمٌت٦م رسمف سم٘مراب  ٤مومٚمق ًم٘مل اعمقطمد اًمذي مل ينمك سم٤مهلل ؿمٞمئً ▪

 إرض ظمٓم٤مي٤م أشم٤مه سم٘مراهب٤م ُمٖمٗمرة، وٓ حيّمؾ هذا عمـ ٟم٘مص

  .شمقطمٞمده

يٌ٘مك ُمٕمف وم٢من اًمتقطمٞمد اخل٤مًمص اًمذي ٓ يِمقسمف ذك ٓ ▪

ذٟم٥م4 ٕٟمف يتْمٛمـ ُمـ حم٦ٌم اهلل وإضمالًمف وشمٕمٔمٞمٛمف، وظمقومف 

ورضم٤مئف وطمده ُم٤م يقضم٥م همًؾ اًمذٟمقب، وًمق يم٤مٟم٧م ىمراب 

 .شإرض، وم٤مًمٜمج٤مؾم٦م قم٤مرو٦م واًمداومع هل٤م ىمقي

وىمد يت٤ًمءل سمٕمْمٜم٤م:  

وُم٤م ؿم٠من اًمتقطمٞمد؟!. 

ومل يٙمقن اًمٌٕمد قمـ اًمنمك هبذه اعمٜمزًم٦م؟!. 

 ٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ ومٞمجٞم٥م قمغم ذًمؽ اًمت٤ًمؤل اًمٕمالُم

أن ٓ ينمك سم٤مهلل -وم٤مقمٚمؿ أن هذا اًمٜمٗمل اًمٕم٤مم ًمٚمنمك » :ومٞم٘مقل

، وٓ يٛمٙمـ آ يّمدر ُمـ ُُمٍم قمغم ُمٕمّمٞم٦م أسمدً  -اًمٌت٦م ٤مؿمٞمئً 

ُمدُمـ اًمٙمٌػمة واعُمٍم قمغم اًمّمٖمػمة أن يّمٗمق ًمف اًمتقطمٞمد، طمتك 

 .، هذا ُمـ أقمٔمؿ اعمح٤مل٤مٓ ينمك سم٤مهلل ؿمٞمئً 
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ضم٥م ُمـ ظمقف واقمٚمؿ أن اإلسار قمغم اعمٕمّمٞم٦م يق▪

 اًم٘مٚم٥م ُمـ همػم اهلل، ورضم٤مئف ًمٖمػم اهلل، وطمٌف ًمٖمػم اهلل، وذًمف ًمٖمػم

 .اهلل وشمقيمٚمف قمغم همػم اهلل

▪ ًً ذم سمح٤مر اًمنمك، واحل٤ميمؿ ذم هذا ُم٤م  ٤مُم٤م يّمػم سمف ُمٜمٖمٛم

 .يٕمٚمٛمف اإلٟم٤ًمن ُمـ ٟمٗمًف إن يم٤من ًمف قم٘مؾ

ُمـ  ٤مأن ي٘مقم سم٤مًم٘مٚم٥م ومٞمقرصمف ظمقومً  ٓسّمدُ وم٢من ُذلَّ اعمٕمّمٞم٦م 

ًمؽ ذك، ويقرصمف حم٦ٌم ًمٖمػم اهلل، واؾمتٕم٤مٟم٦م سمٖمػمه ُمـ همػم اهلل وذ

 .إؾم٤ٌمب اًمتل شمقصٚمف إمم همروف

 .ومٞمٙمقن قمٛمٚمف ٓ سم٤مهلل وٓ هلل، وهذا طم٘مٞم٘م٦م اًمنمك▪

يًتحٞمؾ أن يٚم٘مك اهلل  ٤مواعم٘مّمقد أن ُمـ مل ينمك سم٤مهلل ؿمٞمئً 

قمٚمٞمٝم٤م، همػم شم٤مئ٥م ُمٜمٝم٤م، ُمع يمامل  اسم٘مراب إرض ظمٓم٤مي٤م ُمًٍم 

 احل٥م واخلْمقع واًمذل واخلقف واًمرضم٤مءشمقطمٞمده، اًمذي هق هم٤مي٦م 

 .شًمٚمرب شمٕم٤ممم

اقمٚمؿ أن أؿمٕم٦م ٓ إًمف إٓ » :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ 

اهلل شمٌدد ُمـ و٤ٌمب اًمذٟمقب وهمٞمقُمٝم٤م سم٘مدر ىمقة ذًمؽ اًمِمٕم٤مع 
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 ٤مووٕمٗمف ومٚمٝم٤م ٟمقر4 وشمٗم٤موت أهٚمٝم٤م ذم ذًمؽ اًمٜمقر ىمقة ووٕمٗمً 

 .شحيّمٞمف إٓ اهلل شمٕم٤ممم ٓ

ٛم٦م ذم ىمٚمٌف يم٤مًمِمٛمسُمـ ٟمقر هذه اًمٙمٚم :٩مټمـ ا٬مٽمڅمس. 

ُمـ ٟمقره٤م ذم ىمٚمٌف يم٤مًمٙمقيم٥م اًمدري :وٰمٽمپمؿ. 

وُمٜمٝمؿ ُمـ ٟمقره٤م ذم ىمٚمٌف يم٤معمِمٕمؾ اًمٕمٔمٞمؿ. 

يم٤مًمناج اعميضء :وآٙمر. 

وآظمر يم٤مًمناج اًمْمٕمٞمػ وهلذا شمٔمٝمر إٟمقار يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

سم٠ميامهنؿ وسملم أيدهيؿ قمغم هذا اعم٘مدار سمح٥ًم ُم٤م ذم ىمٚمقهبؿ ُمـ 

ًٓ  اًل وقمٛم ٟمقر هذه اًمٙمٚمٛم٦م قمٚماًم   .شوُمٕمروم٦م وطم٤م

وطمٞم٨م يم٤من أهؾ اًمتقطمٞمد يتٗم٤موشمقن هذا اًمتٗم٤موت، 

وخيتٚمٗمقن هذا آظمتالف، ومـٜمت٤مج هـذا اًمـتقطمٞمد وصمٛمرشمف ذم 

 .اًمدٟمٞم٤م وأظمرة شمتٗم٤موت يمذًمؽ

ويمٚمام » :أصمر ذًمؽ ٤مُمقوحً  اسمـ اًم٘مٞمؿ  اإلُم٤ممىم٤مل 

أطمرق ُمـ اًمِمٌٝم٤مت واًمِمٝمقات  :قمٔمؿ ٟمقر هذه اًمٙمٚمٛم٦م واؿمتد

 .فسمح٥ًم ىمقشمف وؿمدشم
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طمتك إٟمف رسمام وصؾ إمم طم٤مل ٓ يّم٤مدف ُمٕمٝم٤م ؿمٌٝم٦م وٓ 

 .إٓ أطمرىمف ٤مؿمٝمقة وٓ ذٟمًٌ 

 ٤م.وهذا طم٤مل اًمّم٤مدق ذم شمقطمٞمده اًمذي مل ينمك سم٤مهلل ؿمٞمئً 

وم٠مي ذٟم٥م أو ؿمٝمقة أو ؿمٌٝم٦م دٟم٧م ُمـ هذا اًمٜمقر أطمرىمٝم٤م، 

ومًامء إيامٟمف ىمد طمرؾم٧م سم٤مًمٜمجقم ُمـ يمؾ ؾم٤مرق حلًٜم٤مشمف، 

ة وهمٗمٚم٦م يٜم٤مل ُمٜمٝم٤م اًم٤ًمرق إٓ قمغم  ومال ُمٜمٝم٤م ًمٚمٌنم، وم٢مذا  ٓسّمدُ هِمرَّ

 اؾمتٞم٘مظ وقمٚمؿ ُم٤م هق ُمٜمف اؾمتٜم٘مذه ُمـ ؾم٤مرىمف، أو طمّمؾ أوٕم٤مومف

 .سمٙمًٌف

ُمع ًمّمقص اجلـ واإلٟمس ًمٞمس يمٛمـ ومتح  اومٝمق هٙمذا أسمدً 

 .شهلؿ ظمزاٟمتف وومم اًم٤ٌمب فمٝمره

 ومٚمٜمٕمـ أظمل اًمٙمريؿ سمتح٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد ذم ىمٚمقسمٜم٤م، وُمٚمئٝم٤م اإذً 

، واًمتخكم قمـ اًمتٕمٚمؼ سمام ؾمقاه، سمٛمح٦ٌم اهلل وإضمالًمف وشمٕمٔمٞمٛمف

 .واًمتقضمف إمم همػمه 
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 وايجالثون ايسابعةاخلطوة 

 ذنوب اخلًوات

 

ؽماف اًمٕمٌد ًمٚمذٟم٥م ذم ّهه ـقب اخلٚمقات شمٕمٜمل اىمـذٟم

ظمٚمقشمف، وُمٕمٜمك اخلٚمقة ذم هذا اجل٤مٟم٥م ٓ ي٘متٍم قمغم وضمقد  أو

قد وضم ٤ماإلٟم٤ًمن ذم ُمٙم٤مٍن ظم٤مٍل ُمـ اًمٜم٤ّمس دوٟمف، وإّٟمام شمٕمٜمل أيًْم 

 .اإلٟم٤ًمن ذم ُمٙم٤من ٓ يٕمرومف ومٞمف أطمد

ُمـ أؿمٙم٤مل اًمٜمٗم٤مق واًمري٤مء  وشمٕمد ذٟمقب اخلٚمقات ؿمٙماًل 

واخل٨ٌم4 طمٞم٨م يًتخٗمل اإلٟم٤ًمن ويًتحل سمذٟمٌف ُمـ اًمٜم٤مس، 

 .وٓ يًتخٗمل ويًتحل سمف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم

اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ أن حيذر ُمـ ذٟمقب اخلٚمقات، وم٤مهلل 

، وٓ يًتخٗمل ُمـ شمٕم٤ممم ىمد ذم ُمـ يًتخٗمل سمذٟمٌف ُمـ اًمٜم٤مس

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ﴿ :اهلل، ىم٤مل شمٕم٤ممم

 ﴾ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃچ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ

 .[422]اًمٜم٤ًمء:

 

w 

 

w 
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  :كال الشاغر
ــڇم ــڇم ّم ٢مٻمټم ــقت ٔمريب  إذا ٰمــڅم ٙمٻم

 وا٬مــٽمٸمس دا٣مٿمــڇم إ٦م ا٬مٶمٲمــٿمڅمن 

 ٩مڅمٟمتح ٰمـ ڀمٵمـر اإل٬مـف و٪مـؾ َلـڅم 

 

 

ــران ــالم ي ــؼ ا٬مٵم ــذي ٙمٻم  إن ا٬م

ذٟمقب اخلٚمقات ؾم٥ٌم ًمالٟمتٙم٤مؾم٦م » :سمـ اًم٘مٞمؿ اىم٤مل  

 .شوقم٤ٌمدة اخلٚمقات ؾم٥ٌم ًمٚمث٤ٌمت

 ظم٤ممت٦م اًمًقء شمٙمقن سم٥ًٌم دؾمٞم٦ًمٍ » :وىم٤مل اسمـ رضم٥م 

 .شسم٤مـمٜم٦م سملم اًمٕمٌد ورسمف

ذم اًمٕمالٟمٞم٦م،  ٤مٓ شمٙمـ هلل وًمٞمً » :وىم٤مل سمالل سمـ ؾمٕمد 

 .شوقمدوه ذم اًمن

 إذا صٚمٞم٧م أُم٤مم اًمٜم٤مس وأطمًٜم٧م،» :ىم٤مل اسـم ُمًٕمقد 

اهلل أهقن  ومّمّؾ سمٛمثٚمٝم٤م طمٞم٨م ٓ يراك أطمد، وإٓ وم٘مد ضمٕمٚم٧م

 .شاًمٜم٤مفمريـ إًمٞمؽ

أُم٤م يمٞمػ يتخٚمص اإلٟم٤ًمن ُمـ ذٟمقب اخلٚمقات، ومٞمٙمقن 

  :ذًمؽ سمـ
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واًمتيع إًمٞمف، أن ا٬ٓمتجڅمء إ٦م اَّلل ٕمٶمڅم٦م ٔمڅم٬مد٣مڅمء،  -1

   ى   ائ   ائ﴿ :يٍمف قمٜمف اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص، ىم٤مل شمٕم٤ممم

ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ   ەئ   ەئ   وئوئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ

 .[427]اًمٌ٘مرة: ﴾ىئ   ىئ   ىئ

ودومع وؾمقؾمتٝم٤م، وحم٤موًم٦م شمزيمٞمتٝم٤م َمڅمهدة ا٬مٽمٸمس،  -2

ڤ   ڤ   ڦ    ڤٹ   ٹ   ڤ    ﴿ :سمٓم٤مقم٦م اهلل، ىم٤مل شمٕم٤ممم

، [42-1]اًمِمٛمس: ﴾ڄ   ڃ   ڃ   ڃ ڄڦ   ڦ   ڄ   ڄ     ڦ

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀۀ   ہ   ہ   ہ   ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[73]اًمٕمٜمٙمٌقت: ﴾ہ

ؾ اًمققمٞمد اًمِمديد اًمقارد ذم احلدي٨م اًمذي طمذر اًمٜمٌل شم٠مُم

ـِ  ُمـ ذٟمقب اخلٚمقة واًمن، يمام ضم٤مء قمـ صَمْقسَم٤مَن  ط قَم

ِلِّ  ُف ىَم٤مَل  طاًمٜمٌَّ تِل َيځْمُٕمقَن َيْقَم ا٬ْمٹِمٿَمڅمَٰمڇِم » :َأٟمَّ ـْ ُأٰمَّ َـّ َأ٪ْمَقاًٰمڅم ِٰم ٣َْٕمٻَمټَم

څمَٰمڇَم ٔمٿِمٳًمڅم ٩َمٿَمْجٶَمٻُمپمَ  َهَبڅمًء  اَّللَّ څم ٔمَِحَسٽمَڅمٍت َأْٰمَثڅمِل ِٗمَبڅمِل َِتَ

ِٝمْؿ ًَمٜم٤َم َأْن َٓ  ،َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ ِصْٗمُٝمْؿ ًَمٜم٤َم :ىَم٤مَل صَمْقسَم٤منُ  «َٰمٽمُْثقًرا ضَمٚمِّ

ـُ َٓ َٟمْٕمَٚمؿُ  ـْ » :ىَم٤مَل  ،َٟمُٙمقَن ُِمٜمُْٝمْؿ َوَٟمْح ُْؿ إِْٙمَقاڀُمٺُمْؿ َوِٰم َأَٰمڅم إَِنَّ

ٿْمِؾ ٫َمَم َٕمځْمُٙمُذوَن وَ  ـَ ا٬مٻمَّ ٬َمٺمٽِمَّپُمْؿ َأ٪ْمَقاٌم إَِذا ِٗمٻْمَدٕمٺُِمْؿ َوَيځْمُٙمُذوَن ِٰم



 
 

    
 198 الخطىة الزابعة والثالثىن 

 

w 

 w
 

 .(1)«َٙمٻَمْقا ٔمټَِمَحڅمِرِم اَّللَِّ اڀْمَتپَمٺُمقَهڅم

وظمِمٞم٦م اٟمٓم٤ٌمىمف هذا احلدي٨م قمغم وم٤مقمؾ شمٚمؽ اًمذٟمقب ذم 

اؾمتِمٕم٤مر ُمراىم٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم، وأٟمف رىمٞم٥م، وُمٓمٚمع قمغم ، ظمٚمقاشمف

أٟمف يم٤من  وىمد ُذيمر قمـ اإلُم٤مم أمحد  :اعمًٚمؿ ذم يمؾ طم٤مل

  :، أو ًمٖمػمهيٜمِمد هذيـ اًمٌٞمتلم، إُم٤م ًمف

 إَذا َٰمڅم َٙمٻَمقَت ا٬مـدْهَر َيقًٰمـڅم ٩َمـال َٕمٹُمـؾ

 

 

ــچم  ــ٤ّم َر٪مٿم ــؾ ٣َم ـــ ٪ُم ــقُت َو٬مٺم  َٙمٻَم

ــــڅم٣مڇمً   ــــؾ ٟم ــــَبـ اَّلل َيٷْمٸُم َس  َوٓ ََتْ

 

 

ـــچم  ـــف َيٷمٿم ـــك ٣َمٻَمٿْم ـــڅم ََيْٸم  َوٓ أن َٰم

 

 

أن يتخٞمؾ اعمًٚمؿ ُمـ جيٚمٝمؿ، وحيؽمُمٝمؿ، يٜمٔمرون إًمٞمف 

 .!وهق يٗمٕمؾ ذًمؽ اًمذٟم٥م

اخلٚمؼ، هلل أيمثر ُمـ اؾمتحٞم٤مئف ُمـ ويًتِمٕمر اؾمتحٞم٤مءه ُمـ ا

ـْ أهٻمَؽ  واٟمتحل ٰمـ اَّلل اٟمتحٿمڅمءك رٗماًل » :طىم٤مل   .(2)«ِٰم

٤مل ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م، ـ٤مءه وهق ذم طمـشمذيمر اعمقت ًمق أٟمف ضم

                                                           

 صححف إًم٤ٌمين.( 4)

 صححف إًم٤ٌمين.( 0)
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 .!ومٙمٞمػ ي٘م٤مسمؾ رسمف وهق ذم شمٚمؽ احل٤مل؟ ،وارشمٙم٤مب اًمذٟم٥م

شمذيمر ُم٤م أقمده اهلل ًمٕم٤ٌمده اًمّم٤محللم ُمـ ضمٜم٦م قمروٝم٤م 

 : قمذاب اهلل شمٕم٤ممم، ىم٤مل شمٕم٤ممماًمًٛمقات وإرض، واًمتٗمٙمر ذم

ـْ َي٠ْميِت آُِمٜم٤ًم َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ } ـْ ُيْٚمَ٘مك ذِم اًمٜم٤َّمِر ظَمػْمٌ َأْم َُم  .َأوَمَٛم

أوصٞمؽ سمام أوص  :ٟمّمٞمح٦م ًمؽ أهي٤م اًم٤ًمًمؽ ـمريؼ اهلل

أوصٿمؽ ٔمتٹمقى اَّلل » :وم٘م٤مل أسم٤م ذر  طسمف رؾمقل اهلل 

 .(1)«ٕمٶمڅم٦م ّم ِْسِ أٰمِرك و٣مالڀمٿمتف

  :تات خىت املٍاتفإذا أردت ال
 رم اخلٚمقات سم٤معمراىمٞم٦مومٕمٚمٞمؽ. 

 وقمٚمٞمٙمؿ سمٕم٤ٌمدة اًمن وم٢مٟمؽ شم٘مك هب٤م اًمٜمٗمس ُمـ ٟمقازع

 .اًمِمٝمقات

 

 

                                                           

 صححف إًم٤ٌمين.( 4)
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 وايجالثون اخلاَشةاخلطوة 

 فانصب

 

ُمـ اؾمتٖمالًمف ومٞمام يٕمقد  ٓسّمدُ اًمقىم٧م هق طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن و

 .وومٞمام يدومع قمٜمف اًمي .قمغم اإلٟم٤ًمن سم٤مًمٜمٗمع

س ي٘مْمقن أوىم٤مهتؿ ذم همػم وم٤مئدة وًمٕمٛمري! يمؿ ُمـ أٟم٤م

 !!.شمذيمر، أو ُمٜمٗمٕم٦م شمًٓمر

 ًمألوىم٤مت، ظم٤مص٦م وىم٧م اًمِم٤ٌمب  وعم٤م يم٤من اًمٗمراغ ىم٤مشماًل

 .اًمذي هق أهمغم ُمـ يمؾ رء4 يم٤من آهتامم سمف أسمٚمغ وأؿمد

إن اًمِم٤ٌمب واًمٗمراغ واجلدة  

ُمٗمًدة ًمٚمٛمرء أي ُمٗمًدة 

 .إن مل شمِمٖمٚمٝم٤م سم٤مًمٓم٤مقم٦م ؿمٖمٚمتؽ سم٤معمٕمّمٞم٦م :وا٬مٽمٸمس

ۅ   ۉ   ۉ    ﴿ :قضمٞمف اًمرسم٤ميناًمت أهار ُمـ ّه  وذًمؽ

ح: ﴾ې   ې   ې     ې  .[2-1]اًمنمَّ
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]صالة، صٞم٤مم، سمر  :إن إ٠مٷمڅمل ا٬مٽمٸمس ٔمٶمټمؾ ا٬مٲمڅمحلڅمت

زي٤مرة ُمريض، إضم٤مسم٦م دقمقة، حتْمػم  ...وإطم٤ًمن، صدىم٤مت

 ُم٤ٌمؾمٓم٦م إهؾ واإلظمقان[ ُمـ أهؿ اًمقىم٤مي٤مت ...يمٚمٛم٦م، ؾمامع ذيط

  .ًمٚمٕمٌد ذم هذا اًم٤ٌمب

ـ ىمقاقمد شمرسمٞم٦م اًمٜمٗمس، وشمقضمٞمف قمالىمتٝم٤م ُمع ومٝمذه ىم٤مقمدة ُم

 :، شمٚمٙمؿ اًم٘م٤مقمدة اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل دل قمٚمٞمٝم٤م ىمقل اهلل شمٕم٤ممماهلل 

إذا اٟمتٝمك ُمـ ـم٤مقم٦م  طي٠مُمر اهلل ومٞمٝم٤م ٟمٌٞمف  :﴾ۅ   ۉ   ۉ ﴿

قمٛمٍؾ ُم٤م أن يٜمّم٥م ويٌدأ ذم قمٛمؾ أو ـم٤مقم٦م أظمرى، وأن  أو

طمٞم٤مة  يرهم٥م إمم رسمف ذم اًمدقم٤مء واًمٕم٤ٌمدة، واًمتيع واًمتٌتؾ، ٕن

 .اعمًٚمؿ احلؼ يمٚمٝم٤م هلل، ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م جم٤مل ًمًٗم٤مؾمػ إُمقر

 وأن يٕمٞمش اًمٕمٌقدي٦م هلل ذم مجٞمع أطمقاًمف، ومٝمق يٕمٞمِمٝم٤م ذم

اًمناء واًمياء، وذم اًمِمدة واًمرظم٤مء، وذم احلي واًمًٗمر، وذم 

  :ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ٤ماًمْمحؽ واًمٌٙم٤مء، ًمٞمتٛمثؾ طم٘مً 

  ﴾ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ ﴿

ىمدر اًمٓم٤مىم٦م سم٤مًمثٚم٦م اعم٤ٌمريم٦م ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل - ٤م، ُمت٠مؾمٞمً [٤470مم:]إٟمٕم

  :اًمذيـ أصمٜمك اهلل قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف -ورؾمٚمف
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ې   ې   ى   ى   ائ   ائ   ەئ    ﴿

 .[32]إٟمٌٞم٤مء: ﴾ەئوئ   وئ   ۇئ   ۇئ

  ﴾ۅ   ۉ   ۉ﴿ :أي٦مواعمٕمٜمك اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف هذه 

 ُمٕمٜمك قمٔمٞمؿ، وهق أصؾ ُمـ إصقل اًمتل شمدل قمغم أن اإلؾمالم

يٙمره ُمـ أسمٜم٤مئف أن يٙمقٟمقا وم٤مرهملم ُمـ أي قمٛمؾ ديٜمل أو دٟمٞمقي! 

  . وهبذا ٟمٓم٘م٧م أصم٤مر قمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح

إين ُٕم٘م٧م أن أرى اًمرضمؾ  :ي٘مقل اسمـ ُمًٕمقد 

 .ٓ ذم قمٛمؾ دٟمٞم٤م وٓ آظمرة ٤موم٤مرهمً 

هلذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜم٤مس  4وؾم٥ٌم ُم٘م٧م اسمـ ُمًٕمقد 

سمام ٓ يٕمٞمٜمف  ُمـ همػم ؿمٖمؾ، أو اؿمتٖم٤مًمف ٤مىمٕمقد اًمرضمؾ وم٤مرهمً »ٕن 

 ذم ديٜمف أو دٟمٞم٤مه ُمـ ؾمٗمف اًمرأي، وؾمخ٤موم٦م اًمٕم٘مؾ، واؾمتٞمالء

 .شاًمٖمٗمٚم٦م

يم٤من اًمّمدي٘مقن يًتحٞمقن ُمـ اهلل » :ىم٤مل سمٕمض اًمّم٤محللم

قمغم  :قمٚمؼ اسمـ رضم٥م شأن يٙمقٟمقا اًمٞمقم قمغم ُمثؾ طم٤مهلؿ سم٤مُٕمس

يِمػم إمم أهنؿ يم٤مٟمقا ٓ يروقن يمؾ يقم إٓ سم٤مًمزي٤مدة » :هذا وم٘م٤مل

 ش.٤مًتحٞمقن ُمـ وم٘مد ذًمؽ ويٕمدوٟمف ظمناٟمً ُمـ قمٛمؾ اخلػم، وي
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شم١مضمؾ قمٛمؾ اًمٞمقم إمم اًمٖمد!  :وٰمـ احلٺمؿ ا٬مسڅمئرة ٓ

وهل طمٙمٛم٦م صحٞمح٦م يِمٝمد اًم٘مرآن سمّمحتٝم٤م، وىمد روي قمـ 

 .إن اًمت٠مظمػم ًمف آوم٤مت :أٟمف ىم٤مل :اإلُم٤مم أمحد

 .واًمِمقاهد قمغم هذا يمثػمة :وصدق

أن سمٕمض  :﴾ۅ   ۉ   ۉ﴿ :ي٦مٔوُمـ آصم٤مر خم٤مًمٗم٦م هذه ا

 يًتٖمؾ اًمٗمرص اًمتل شمًٜمح ومٞمٗمرط يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس  اًمٜم٤مس ٓ

ذم اًمتقسم٦م، واإلٟم٤مسم٦م، واًمرهم٦ٌم  -اًمِم٤ٌمب واًمٗمتٞم٤مت ٤موظمّمقًص -

إمم اهلل، سمحج٦م أهنؿ إذا يمؼموا شم٤مسمقا، وهذا ًمٕمٛمر اهلل ُمـ شمٚمٌٞمس 

 .!إسمٚمٞمس

إذا أٟم٧م مل شمرطمؾ سمزاد ُمـ اًمت٘مك. 

وٓىمٞم٧م سمٕمد اعمقت ُمـ ىمد شمزودا. 

فٟمدُم٧م قمغم أن ٓ شمٙمقن يمٛمثٚم.  

وأٟمؽ مل شمرصد سمام يم٤من أرصدا. 

ۅ   ۉ   ﴿ :ذم شمٗمًػم اسمـ قمثٞمٛملم  اإلُم٤مموىم٤مل 

أي إذا ومرهم٧م ُمـ أقمامًمؽ وم٤مٟمّم٥م ًمٕمٛمؾ آظمر، يٕمٜمل  ﴾ۉ
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اشمٕم٥م ًمٕمٛمؾ آظمر، ٓ دمٕمؾ اًمدٟمٞم٤م شمْمٞمع قمٚمٞمؽ، وهلذا يم٤مٟم٧م 

طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مىمؾ طمٞم٤مة ضمد، يمٚمام ومرغ ُمـ قمٛمؾ ذع ذم 

ت قمغم اإلٟم٤ًمن ذم طم٤مل قمٛمؾ آظمر، وهٙمذا4 ٕن اًمزُمـ يٗمق

 ي٘مٔمتف وُمٜم٤مُمف، وؿمٖمٚمف وومراهمف، يًػم وٓ يٛمٙمـ ٕطمد أن يٛمًؽ

اًمٜمٝم٤مر  اًمزُمـ، ًمق اضمتٛمع اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ ًمٞمقىمٗمقا اًمِمٛمس طمتك يٓمقل

 ُم٤م متٙمٜمقا، وم٤مًمزُمـ ٓ يٛمٙمـ ٕطمد أن يٛمًٙمف،

اضمٕمؾ طمٞم٤مشمؽ طمٞم٤مة ضمد، إذا ومرهم٧م ُمـ قمٛمؾ وم٤مٟمّم٥م  اإذً 

قمٚمٞمؽ سمٕمٛمؾ أظمرة، ذم قمٛمؾ آظمر، إذا ومرهم٧م ُمـ قمٛمؾ اًمدٟمٞم٤م 

 .ومرهم٧م ُمـ قمٛمؾ أظمرة اؿمتٖمٚم٧م سم٠مُمر اًمدٟمٞم٤م

اؿمتٖمٚمٜم٤م  وم٢مذا ومرهمٜم٤م ُمـ ؿمٖمؾ اؿمتٖمٚمٜم٤م ذم آظمر، وإذا ومرهمٜم٤م ُمٜمف

 .ذم ضمد دائاًم ذم آظمر وهٙمذا يٜمٌٖمل أن يٙمقن اإلٟم٤ًمن 

 

 

  



 
 

    
 206 الثالثىن و  الخامسةة الخطى 

 

w 

 w
 

  



 
 
 

 207 خطىات الخزوج من املعاص ي وشؤمها
 

w 

 w
 

 

 وايجالثون ايشادسةاخلطوة 

 َعسفة عكوبات ايرنوب

 

قمن، إٟمام  ومتٕمرف أن يمؾ سمٚمٞم٦م ويمؾ هؿِّ ويمؾ وٞمؼ ويمؾ

 .هق سم٥ًٌم اعمٕم٤ميص واًمذٟمقب

وإًمٞمؽ اًمٕم٘مقسم٤مت ًمٌٕمض اًمذٟمقب اًمتل يتٝم٤مون اًمٙمثػم ُمـ 

  :اًمٜم٤مس ذم اًمقىمقع هب٤م

وًمٞمس اعم٘مّمقد شم٤مرك اًمّمالة سم٤مًمٙمٚمٞم٦م،  :ا٬متپمڅمون ّم ا٬مٲمالة

إٟمام ُمـ يتٝم٤مون ذم صالة اًمٗمجر أو ؿمٝمقد صالة اجلامقم٦م4 أُم٤م 

 .شم٤مريمٝم٤م ومٛمّمٞمٌتف أقمٔمؿ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

إڀمف » :طىم٤مل  :قسم٤مت ُمـ يٜم٤مم قمـ صالة اًمٗمريْم٦موُمـ قم٘م

 اڀمٴمٻمؼ، وإن اڀمٴمٻمٹمڈم :إٔمڅمن ا٬مٻمٿمٻمڇم إٓمٿمڅمن وإَنم أمتٶمثڅمن وإَنم ٪مڅمٓ ٓم

ٔمٲمخرة،  ٰمٶمپمم، وإڀمڅم إٔمٿمٽمڅم ٣مٛم رٗمؾ ٰمٳمٴمجع وإذا آٙمر ٪مڅمئؿ ٣مٻمٿمف

 وإذا هق ُيقي ٔمڅم٬مٲمخرة ٬مرأٟمف ٩مٿمثٻمغ رأٟمف ٩مٿمتدهده احلجر،

٫مم ٫مڅمن، ٖمؿ يٶمقد ٣مٻمٿمف  ٩مٿمځمٙمذه ٩مال يرٗمع إ٬مٿمف ٘متك يٲمح رأٟمف
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څم ا٬مَِّذي ُيْثٻَمُغ » :ط4 َوىَم٤مَل (1)«٩مٿمٸمٶمؾ ٔمف ٰمثؾ ٰمڅم ٩مٶمؾ اٚمرة إو٦م َأٰمَّ

اَلِة  ـْ ا٬مٲمَّ ٩مٳُِمُف َوَيٽمَڅمُم ٣َم ُف َيځْمُٙمُذ ا٬ْمٹُمْرآَن ٩َمَٜمْ َجِر ٩َمڃمڀِمَّ َرْأُٟمُف ٔمڅِمحْلَ

 .(2)«اٚمَْٺْمُتقَٔمڇمِ 

 وم٠مشمٞمٜم٤م قمغم رضمؾ» :وذم ٟمٗمس احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ ىم٤مل :ا٬مٺمذب

هق  ُمًتٚمؼ قمغم ىمٗم٤مه وإذا آظمر ىم٤مئؿ قمٚمٞمف سمٙمٚمقب ُمـ طمديد، وإذا

ي٠ميت أطمد ؿم٘مل وضمٝمف ومٞمنمذ ؿمدىمف إمم ىمٗم٤مه وُمٜمخره إمم ىمٗم٤مه 

صمؿ يتحقل إمم اجل٤مٟم٥م أظمر ومٞمٗمٕمؾ سمف ُمثؾ  :وقمٞمٜمف إمم ىمٗم٤مه، ىم٤مل

ومام يٗمرغ ُمـ ذًمؽ اجل٤مٟم٥م طمتك  :ُم٤م ومٕمؾ سم٤مجل٤مٟم٥م إول، ىم٤مل

د قمٚمٞمف ومٞمٗمٕمؾ ُمثؾ ُم٤م ومٕمؾ ذم يّمح ذًمؽ اجل٤مٟم٥م يمام يم٤من صمؿ يٕمق

٩مڃمڀمف » :ومٚمام ؾم٠مل اًمٜمٌل قمـ طم٤مل هذا اًمرضمؾ، ىم٤مًمقا شاعمرة إومم

 .(3)«ا٬مرٗمؾ يٷمدو ٰمـ ٔمٿمتف ٩مٿمٺمذب ا٬مٺمذٔمڇم ٕمبٻمغ ا٩ٔمڅمق

 يم٤مًمذي ُيٙمثِر ُمـ اعمزاح، ومٞمٙمذب وخيقض ذم أقمراض

                                                           

 .رواه اًمٌخ٤مري( 4)

 .صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م(0)

 .صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م(4)
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واًمٕمٞم٤مذ  اًمٜم٤مس وشمٜمتنم هذه إيم٤مذي٥م4 ومٞمٙمقن هذا قمذاسمف ذم اًم٘مؼم

 .سم٤مهلل

وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م وم٠مشمٞمٜم٤م » :ذم ٟمٗمس احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ-ىم٤مل  :ا٬مزڀمڅم

وم٠مطم٥ًم أٟمف يم٤من  :اعمقىمد اًمٙمٌػم( ىم٤مل :قمغم ُمثؾ اًمتٜمقر )أي

وم٤مـمٚمٕمٜم٤م ومٞمف وم٢مذا ومٞمف رضم٤مل  :ىم٤مل .ي٘مقل وم٢مذا ومٞمف ًمٖمط وأصقات

وٟم٤ًمء قمراة، وإذا هؿ ي٠مشمٞمٝمؿ هل٥م ُمـ أؾمٗمؾ ُمٜمٝمؿ، وم٢مذا أشم٤مهؿ 

 :طوم٘م٤مًمقا ًمٚمٜمٌل ش -سظمقا :أي-ذًمؽ اًمٚمٝم٥م وقوقا 

 .(1)«إَنؿ ا٬مزڀمڅمة وا٬مزوان»

وذم هذا اًمٕمٍم اٟمتنم اًمزٟم٤م اًمذي هق ُمـ أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر، 

وأقمٔمؿ اعمقسم٘م٤مت اًمتل متحؼ اإليامن وشمًتقضم٥م همْم٥م اًمرمحـ4 

ؾ قم٘مقسمتف ذم اًمدٟمٞم٤م، وُيٕم٤مىم٥م ُمـ ضمٜمس قمٛمٚمف  .وُمـ ي٘مع ومٞمف شُمٕمجَّ

ومال يتقرع اًمٜم٤مس قمـ اًمٜمٔمر احلرام،  :ُم٘مدُم٤مت اًمزٟم٤م

إمم اعمقاىمع اإلسم٤مطمٞم٦م، وُمِم٤مهدة إومالم  ومٞمت٤ًمهٚمقن ذم اًمدظمقل

 .واعمًٚمًالت

 إِنَّ » :طوٓ يٕمٚمٛمقن أن اًمٕملم شمزين وزٟم٤مه٤م اًمٜمٔمر ىم٤مل
                                                           

 ح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥مصحٞم(4)
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َٓ َُمَڅم٬َمڇَم؛ ٩َمِزڀَمڅم  ـْ ا٬مِزڀَمڅم َأْدَرَك َذ٬مَِؽ  ـِ آَدَم َ٘مٵمَُّف ِٰم اَّللََّ ٫َمَتچَم ٣َمَٛم أْم

ٸْمُس ََتٽَمَّك َوَٕمٱْمَتپِمل َوا٬ْمٸَمْرُج ا٬ْمٶَم٥ْمِ ا٬مٽمَّٵَمُر، َوِزڀَمڅم ا٬مٻِمَسڅمِن اْٚمَٽمْٴمُِؼ، َوا٬مٽمَّ 

ُف َوُيٺَمِذُٔمفُ   .(1)«ُيٲَمِدُق َذ٬مَِؽ ٫ُمٻمَّ

م ٬مأل٨مڅمن د اًمٜمٌل ُمـ يًتٛمع اًمٖمٜم٤مء  :ا٬مسمع اٚمحرَّ وىمد شمققمَّ

 ٬مٿمٺمقڀمـ ّم هذه إٰمڇم ٙمسػ و٪مذف» :طسم٤معمًخ واًم٘مذف، وم٘م٤مل 

ذوا ا٬مٹمٿمٽمڅمت وَضٔمقا ـقا اَلټمقر واَتـوٰمسخ؛ وذ٬مؽ إذا َشٔم

 .(2)«ٔمڅمٚمٶمڅمزف

ٰمزٰمڅمر ٣مٽمد  :صقٕمڅمن ٰمٻمٶمقڀمڅمن ّم ا٬مدڀمٿمڅم وأٙمرة» :ط ىم٤مل

 .(3)«ڀمٶمټمڇم، ورڀمڇم ٣مٽمد ٰمٲمٿمبڇم

ومٛمـ يًتٛمع ًمٚمٖمٜم٤مء ُيَٕمِرض ٟمٗمًف ًمٚمٛمًخ واًمٓمرد ُمـ 

  .رمح٦م اهلل

ويٙمٗمل اعمًخ اًمذي حيدث ًمٚم٘مٚمقب ُمـ ضمراء آؾمتامع 

 .هلذه اعمٚمقصم٤مت
                                                           

 .رواه اًمٌخ٤مري( 4)

 .صححف إًم٤ٌمين( 0)

 .صححف إًم٤ٌمين( 4)
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څم» :طىم٤مل  :آٙمتالط َُلَ َهڅم  َٙمْٜمُ ُصٸُمقِف ا٬مِرَٗمڅمِل َأوَّ َوََشُّ

څم َُلَ َهڅم َأوَّ   .(1)«آِٙمُرَهڅم َوَٙمْٜمُ ُصٸُمقِف ا٬مٽمَِسڅمِء آِٙمُرَهڅم َوََشُّ

وهذا ُمـ أقمٔمؿ إدًم٦م قمغم ُمٜمع اًمنميٕم٦م ًمالظمتالط، وأٟمف 

يمّٚمام يم٤من اًمرضمؾ أسمٕمد قمـ صٗمقف اًمٜم٤ًمء يم٤من أومْمؾ ويمٚمام 

 .يم٤مٟم٧م اعمرأة أسمٕمد قمـ صٗمقف اًمّرضم٤مل يم٤من أومْمؾ هل٤م

ط ىمد اختذت ذم اعمًجد وهق وإذا يم٤مٟم٧م هذه اًمْمقاسم

ُمٙم٤من اًمٕم٤ٌمدة اًمٓم٤مهر اًمذي يٙمقن ومٞمف اًمٜم٤ًمء واًمرضم٤مل أسمٕمد ُم٤م 

يٙمقن قمـ صمقران اًمِمٝمقات، وم٤مخت٤مذه٤م ذم همػمه وٓ ؿمؽ ُمـ 

 .سم٤مب أومم

َش ڀمسڅمئٺمؿ اٚمتٝمٗمڅمت اٚمتخٿمالت » :طىم٤مل  :ا٬متٝمج

 .(2)«وهـ اٚمٽمڅم٩مٹمڅمت، ٓ يدٙمؾ الٽمڇم ٰمٽمپمـ إٓ ٰمثؾ ا٬مٷمراب ا٣ٕمٲمؿ

ًمٜمٌل اًمٜم٤ًمء اًماليت ٓ يٚمتزُمـ سم٤محلج٤مب اًمنمقملومقصػ ا 

اًمدرك  سم٠مهنـ ذ ٟم٤ًمء اعمًٚمٛملم، ووصٗمٝمـ سم٤مًمٜمٗم٤مق اًمذي قم٘مقسمتف

                                                           

 .رواه ُمًٚمؿ( 4)

 .صححف إًم٤ٌمين( 0)
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إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر، ويٜمدر أن يدظمؾ ُمٜمٝمـ اجلٜم٦م سمدون قمذاب 

 .يمٜمدرة اًمٖمراب إقمّمؿ وهق ُمـ أٟمدر اًمٙم٤مئٜم٤مت

ومٝمؾ يقضمد جم٤مل ًمٚمٛمٙم٤مسمرة واعمج٤مدًم٦م سمٕمد ُمٕمروم٦م شمٚمؽ 

 !اًمٕم٘مقسم٤مت؟

إن ا٬مدرهؿ يٲمٿمبف ا٬مرٗمؾ ٰمـ ا٬مرٔمڅم أ٣مٵمؿ » :طىم٤مل  :ٔمڅما٬مر

 .(1)«٣مٽمد اَّلل ّم اَلٴمٿمئڇم ٰمـ ٟمڈم وٖمالٖم٥م زڀمٿمڇم يزڀمٿمپمڅم ا٬مرٗمؾ

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[017]اًمٌ٘مرة: ﴾پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ

ومٌٕمض اًمٜم٤مس ذٟمقهبؿ داظمؾ ىمٚمقهبؿ، مم٤م  :احلٹمد واحلسد

دب إ٬مٿمٺمؿ داء إٰمؿ احلسد » :ط ىم٤مل :ُيْمٞمِّع قمٚمٞمٝمؿ ديٜمٝمؿ

 وا٬مبٷمٳمڅمء هل احلڅم٬مٹمڇم ٓ أ٪مقل َتٻمؼ ا٬مٱمٶمر و٬مٺمـ َتٻمؼ ا٬مديـ وا٬مذي

ٓ ٕمڂمٰمٽمقا ٘متك ٓ ٕمدٙمٻمقا الٽمڇم ٘متك ٕمڂمٰمٽمقا و  .(2)«َتڅمٔمقا ڀمٸمِس ٔمٿمده 

ٰمـ ٪مڅمل ّم » :طوىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ا٬مٷمٿمبڇم وا٬مٽمټمٿمټمڇم

ؾ ٣مٲمڅمرة أه :أي»ٰمڂمٰمـ ٰمڅم ٬مٿمس ٩مٿمف أٟمٺمٽمف اَّلل رد٨مڇم اَلبڅمل 
                                                           

 .صححف إًم٤ٌمين( 4)

 .صححف إًم٤ٌمين( 0)
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 .(1)شطمتك خيرج مم٤م ىم٤مل وًمٞمس سمخ٤مرج «ا٬مٽمڅمر

 .ومام ُمـ أطمٍد إٓ وًمف ٟمّمٞم٥م ُمـ ىم٤مئٛم٦م اًمذٟمقب اًم٤ًمًمٗم٦م

ک   ﴿ :واطمذر ُمـ آؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤مًمذٟم٥م4 وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[2]اًمزًمزًم٦م: ﴾ک   ک   ک   گ   گ

 .ومٞمٜمٌٖمل أن شمًتحل ُمـ اهلل ىمٌؾ أن حَيِؾَّ اًمٕمذاب سم٤مًمٕمّم٤مة

 

 

 

  

                                                           

 .صححف إًم٤ٌمين( 4)
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 يجالثونوا ايشابعةاخلطوة 

 ال تدع ايدعوة

 

 -و٫مٻمٽمڅم ٫مذ٬مؽ-يٱمٶمر ا٬مٱمڅمب ا٬مذي يٹمڅمرف اٚمٶمٲمٿمڇم 

  :ٔمتٶمڅمرض وٕمٲمڅمرع ٔم٥م أٰمريـ

ومٝمق يًٛمع احلدي٨م قمـ اًمدقمقة، وإٟمٙم٤مر اعمٜمٙمرات،  -4

وشمٓمرق أذٟمف اًمٜمّمقص أُمرة سمذًمؽ، واحل٤مصم٦م قمٚمٞمف، ويرى 

 .اًمٜمامذج ُمـ اًمٕم٤مُمٚملم اًمداقملم أُم٤مم ٟم٤مفمريف

دظمقل اعمٞمدان، واًمًػم ُمع ومٞمدقمقه هذا إمم اعمِم٤مريم٦م، و

 .اًم٘م٤مومٚم٦م، وم٤مًمقىم٧م واًمٕمٛمر ٓ حيتٛمؾ آٟمتٔم٤مر

وُم٤م أن شمتقىمد احلامؾم٦م ذم ٟمٗمًف، وشمتٝمٞم٠م ًمتؽمضمؿ إمم ضمٝمقد 

  :ًمف وأقمامل وُمقاىمػ طمتك يٌدو صقت آظمر هيزه ُمـ داظمٚمف ىم٤مئاًل 

 وأٟم٧م ظمٓم٤مء؟! أشمدقمق إمم اهلل وأٟم٧م ُمٚمقث؟! ُم٤م هذا؟! -0

يٗم٦م، ودرضم٦م ؾم٤مُمٞم٦م ٓ شمٚمٞمؼ إن اًمدقمقة وٟمٍمة اًمديـ ُمٜمزًم٦م ذ

 

w 

 

w 
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وم٠مومم سمؽ أن شمدقمق ٟمٗمًؽ، وشم٠مُمره٤م  .سم٠مُمث٤مًمؽ ُمـ اعمخٚمٓملم

 !.سم٤معمٕمروف، وشمٜمٝم٤مه٤م قمـ اعمٜمٙمر

وىمد يٜمتٍم هذا اًمّمقت ومٞم٘مرر اًمتخكم، واًمت٠مضمٞمؾ عمرطمٚم٦م 

ٓطم٘م٦م، وىمد يرى أن هذا اًمًٚمقك يٗمروف آٟمْم٤ٌمط اًمنمقمل 

 .اًمدقمقيوأن اًمتقرع ي٘متيض ُمٜمف قمدم اًمدظمقل ذم هذا اعمٞمدان 

واًمقصقل إمم ٟمتٞمج٦م ُم٤ٌمذة سمخٓم٠م ىمقل أو صقاسمف ُمٜمٓمؼ 

ُمـ قمرض اًم٘مقل قمغم اًمٜمّمقص  السّمدُ ، وموقم٘ماًل  ٤مُمرومقض ذقمً 

اًمنمقمٞم٦م وقمغم اعمٜمٓمؼ اًمٕم٘مكم اعمٜمْمٌط سمٛمٞمزان اًمنمع، وًمٕمؾ 

 .ذهٜمؽ يتًع أظمل اًمٙمريؿ ًمإلوم٤مو٦م ذم ٟم٘م٤مش اعم٠ًمًم٦م

  :فِلٔل وباهلل اتلٔفيق وٌِّ نسخٍد اىػٔن

 
ً

ؿمؽ أن اًم٘مقل اًمذي ٓ يّمدىمف قمٛمؾ ُمذُمقم ذم ٓ :أوال

 .اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأىمقال ؾمٚمػ إُم٦م

ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ    ﴿ :ومٗمل اًمتٜمزيؾ

 .[4-0]اًمّمػ: ﴾ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ ڻ
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ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ    ﴿ :٤موومٞمف أيًْم 

 .[11]اًمٌ٘مرة: ﴾ھھ   ھ   ے

قمـ  طمدي٨م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد وذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم 

جيڅمء ٔمڅم٬مرٗمؾ يقم ا٬مٹمٿمڅمٰمڇم ٩مٿمٻمٹمك ّم ا٬مٽمڅمر، » :أٟمف ىم٤مل طاًمٜمٌل 

٩متٽمد٬مؼ أ٪متڅمٔمف ّم ا٬مٽمڅمر، ٩مٿمدور ٫مم يدور احلمر ٔمر٘مڅمه، ٩مٿمجتټمع 

أ٬مٿمس ٫مٽمڈم  ٰمڅم ٠مځمڀمؽ؟! أهؾ ا٬مٽمڅمر ٣مٻمٿمف، ٩مٿمٹمق٬مقن أي ٩مالن؟!

٫مٽمڈم آٰمر٫مؿ ٔمڅمٚمٶمروف  :٪مڅمل ٕمځمٰمر ٔمڅمٚمٶمروف وٕمٽمپمك ٣مـ اٚمٽمٺمر؟!

 .(1)«ٿمف، وأَنڅم٫مؿ ٣مـ اٚمٽمٺمر وإٓمٿمفوٓ إٓم

  :ووردت آذار غَ السيف يف ذلم ٌِٓا
ٓ يٸمٹمف ا٬مرٗمؾ ٫مؾ ا٬مٸمٹمف ٘متك » ُم٘م٤مًم٦م أيب اًمدرداء 

يټمٹمڈم ا٬مٽمڅمس ّم ذات اَّلل، ٖمؿ يرٗمع إ٦م ڀمٸمسف ٩مٿمٺمقن َلڅم أ٠مد 

 .شمٗمًػم اسمـ ضمرير .(2)«څمٰمٹمتً 

هؾ هذا اًمذم اًمذي ورد ذم هذه اًمٜمّمقص هق ذم  :اثاهيً 

أم أٟمف ذم ًمف قمغم ومٕمؾ  دقمقشمف وإٟمٙم٤مره ًمٚمٛمٜمٙمر؟!ًمٚمرضمؾ قمغم 
                                                           

 .صححف إًم٤ٌمين( 4)

 شمٗمًػم اسمـ ضمرير.( 0)
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 !اعمٜمٙمر ُمع أٟمف أومم اًمٜم٤مس سم٤مضمتٜم٤مسمف؟

 وًمٕمؾ اًمث٤مين أًمٞمؼ سم٤مًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م4 إذ ٓ يٕم٘مؾ أن

يذم اًمرضمؾ ويٕم٤مب قمغم قمٛمؾ اخلػم، وأن يّمٌح قمٛمٚمف ًمٚمخػم 

 .ؾمٞمئ٦م يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م

و٬مٿمس اٚمراد » :واظمت٤مر احل٤مومظ اسمـ يمثػم هذا اعمٕمٜمك وم٘م٤مل

 .(1)«٣مٛم أٰمرهؿ ٔمڅم٬مٝم ٰمع ٕمر٫مپمؿ ٬مف، ٔمؾ ٣مٛم ٕمر٫مپمؿ ٬مف ذٰمپمؿ

 
ً
هؾ يقضمد طملم ٟمٕمٛمؿ هذه اًمٜمتٞمج٦م ُمـ ٓ ي٘مع ذم  :اثالث

 وقمّم٤مة، ظمٓم٤مؤونواًمٌنم يمٚمٝمؿ  اعمٕمّمٞم٦م، وٓ ي٘م٤مرف اخلٓمٞمئ٦م؟!

ومٝمؾ  .وٓ يٛمٙمـ أن يّمؾ اعمرء إمم طم٤مل ٓ يقاىمع ومٞمٝم٤م ُمٕمّمٞم٦م

٤مس سم٤مخلقف ٓ حيؼ ٕطمد أن ي٠مُمر اًمٜم :يًقغ أن ٟم٘مقل سمٕمد ذًمؽ

أن ي٘مع ذم اعمٕمّمٞم٦م، وذًمؽ ٟم٤مؿمئ ُمـ ىمٚم٦م ظمقومف  ٓسّمدُ ُمـ اهلل ٕٟمف 

 .ًمف ؾمٌح٤مٟمف

أو ٓ حيؼ ٕطمد أن ي٠مُمرهؿ سمت٘مقاه وهق ي٘مع ذم اعمٕمّمٞم٦م4 

 !.ٕٟمف مل يتؼ اهلل؟

                                                           

 .شمٗمًػم اسمـ يمثػم( 4)
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وهذا يٕمٜمل سم٤مظمتّم٤مر أن ٓ يدقمق أطمد، وٓ ي٠مُمر أطمد 

سم٤معمٕمروف4 إذ ٓ يٛمٙمـ أن يّمؾ أطمد إمم طم٤مل ٓ يقاىمع ومٞمٝم٤م 

 .عمٕمّمٞم٦ما

ًمق يم٤من ٓ ي٠مُمر سم٤معمٕمروف وٓ يٜمٝمك » :ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

 هنك قمـ اعمٜمٙمر طمتك ٓ يٙمقن ومٞمف رء ُم٤م أُمر أطمد سمٛمٕمروف، وٓ

 .(1)شوصدق، ُمـ ذا اًمذي ًمٞمس ومٞمف رء :ىم٤مل ُم٤مًمؽ .قمـ ُمٜمٙمر

 ويِمػم اًمِم٤مقمر إمم هذا اعمٕمٜمك ىم٤مئاًل:  

 و٬مق ل يٶمظ ّم ا٬مٽمـڅمس ٰمــ هـق ٰمـذڀمچم

 ٔمٶمــد ُمټمــد ٩مټمـــ يٶمــظ ا٬مٶمڅمصــ٥م 

  :ارابعً  

 ،إن اًمقاضم٥م قمغم اعمرء دم٤مه اعمٜمٙمر أُمران أوهلام شمريمف

 .واًمث٤مين اًمٜمٝمل قمٜمف

 أوهلام ومٕمٚمف،  ٤مواًمقاضم٥م قمٚمٞمف دم٤مه اعمٕمروف أُمران أيًْم

 .واًمث٤مين إُمر سمف
                                                           

 شمٗمًػم اسمـ يمثػم( 4)
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ومحلم يؽمك اًمقاضم٥م إول ومٝمؾ يً٘مط قمٜمف اًمقاضم٥م 

 .!اًمث٤مين؟

ف واضم٥م ومٙمؾ ُمـ إُمر سم٤معمٕمروف وومٕمٚم» :ىم٤مل اسمـ يمثػم

 يً٘مط أطمدمه٤م سمؽمك أظمر قمغم أصح ىمقزم اًمٕمٚمامء ُمـ اًمًٚمػٓ 

 .(1)شواخلٚمػ

إن شمريمؽ ًمٚمٜمّمٞمح٦م وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر 

إن هذا  :ُمـ أضمؾ ومٕمٚمؽ ًمٚمٛمٜمٙمر ٟمٗمًف، أو شمريمؽ ًمٚمٛمٕمروف

 .سمحد ذاشمف ُمٜمٙمر آظمر

 

 

  

                                                           

 ـ يمثػمشمٗمًػم اسم( 4)
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 وايجالثون ايجاَنةاخلطوة 

  ايصدقة
 

اهلل، أٟم٤م وأٟم٧م ُمـ اًمٌنم وُمـ ٟم٧م ٟم٘مٍم ذم ـم٤مقم٦م أأٟم٤م و

 ٫مؾ ٔمٽمل آدم ٙمٴمڅمء وٙمٜم» :سمٜمل آدم، وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح

 .«اَلٴمڅمئ٥م ا٬متقأمقن

ُمـ اًمذي ُم٤م ؾم٤مء ىمط.  

وُمـ ًمف احلًٜمك وم٘مط.  

يمذًمؽ وم٤مقمٚمؿ أٟمف ٓ طمرج أن يتّمدق  إُمروم٤مذا يم٤من  

 :اعمًٚمؿ قم٘م٥م يمؾ ُمٕمّمٞم٦م سمٌمء ُمـ ُم٤مًمف4 ًمٕمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .[447هقد:] ﴾ۓ   ﮲   ﮳  ﮴ ﴿

ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹٹ   ٹ   ٹ    ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄڄ   

ڦ    ﴿ :4 ىم٤مل اسمـ ضمرير[014]اًمٌ٘مرة: ﴾ڄ   ڃ   ڃ   ڃ

 .ويٙمٗمر اهلل قمٜمٙمؿ سمّمدىم٤مشمٙمؿ :سمٛمٕمٜمك ﴾ڦ   ڄ   ڄ

 

w 

 

w 
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ِؼ اَّللَِّ  :ملسو هيلع هللا ىلصِٓم َرُٟمقُل اَّللَِّ » :ىم٤مل وقمـ أيب ذر  إمَّ

َسٽمَڇَم ََتُْحپَمڅم ،َ٘مٿْمُثَم ٫ُمٽمڈَْم  ٿِمَئڇَم احْلَ  .(1)«َوَإْٔمبِْع ا٬مسَّ

وشمقسمتف قمـ  وصم٧ٌم ذم ىمّم٦م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ 

ـْ » :ىمٚم٧م :اًمتخٚمػ قمـ همزوة شمٌقك أٟمف ىم٤مل َيڅم َرُٟمقَل اَّللَِّ، إِنَّ ِٰم

ـْ َٰمڅمِٓم َصَد٪َمڇًم إ٦َِم اَّللَِّ َوإ٦َِم َرُٟمق٬مِِف  ؛ ٪َمڅمَل ٬مف ملسو هيلع هللا ىلصَٕمْقَٔمتِل َأْن َأڀْمَخٻمَِع ِٰم

 .(2)«َأْٰمِسْؽ ٣َمٻَمٿْمَؽ َٔمٶْمَض َٰمڅم٬مَِؽ ٩َمپُمَق َٙمْٜمٌ ٬َمَؽ  ملسو هيلع هللا ىلص ا٬مرٟمقل

ويسـ ا٬متٲمدق ٣مٹمچم ٫مؾ » :(ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)وضم٤مء ذم 

 .اٟمتٝمك «ٰمٶمٲمٿمڇم ٪مڅم٬مف الرٗمڅمن

 ومٕمـ ُمٕم٤مذ  :همْم٥م اهلل شمٕم٤ممم شمٓمٗمئوم٤مًمّمدىم٦م 

ًٌ  ٤مذم ؾمٗمر وم٠مصٌح٧م يقُمً  طيمٜم٧م ُمع رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ُمٜمف،  ٤مىمري

ْقُم أٓ أ» :وٟمحـ ٟمًػم، ىم٤مل ي٤م ُمٕم٤مذ ؟ ا٬مٲمَّ ُد٬مَُّؽ ٣مٛم أْٔمَقاِب اََلْٜمِ

َد٪َمڇُم ٕمٴمٸمئ اََلٴمٿِمَئڇَم ٫مم يٴمٸمئ اٚمَڅمُء ا٬مٽمڅمَر، َوَصالُة  ُٗمٽمَّڇٌم، َوا٬مٲمَّ

ٿْمِؾ  ُٗمِؾ ّم َٗمْقِف ا٬مٻمَّ  :ٖمؿ ٕمال ٪مق٬مف ٕمٶمڅم٦م -٠مٶمڅمر ا٬مٲمڅمحل٥م-ا٬مرَّ

گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ﴿

                                                           

 طمًٜمف إًم٤ٌمين( 4)

 ُمتٗمؼ( 0)
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 .(1)«[47]اًمًجدة: ﴾ڱ   ں

قِء، وَصَد٪مڇمُ َصٽمڅمئِ » :طوىم٤مل   ُع اٚمٶَمروِف َٕمٹِمل َٰمٲمڅمرَع ا٬مسُّ

ِ٘مِؿ َٕمِزيُد ّم ا٬مٶُمټُمرِ  ِب، وِصٻَمڇُم ا٬مرَّ  .(2)«ا٬مِْسِ ُٕمٴْمٸِمُئ ٨مٳَمچَم ا٬مرَّ

أي إهن٤م شمٓمٗمئ اًمذٟمقب واخلٓم٤مي٤م يمام  :وىم٤مل ذاح احلدي٨م

شمٓمٗمئ اعم٤مء اًمٜم٤مر، ص٤مر ُمٕمٜم٤م وؾمٞمٚم٦م ومٕم٤مًم٦م، يمؾ سمٜمل آدم ظمٓم٤مء 

 .وظمػم اخلٓم٤مئلم اًمتقاسمقن

ًم٧م ىمدمز. 

طمج٧ٌم قمـ اهلل. 

ؿمٕمرت سمجٗمقة ومٞمام سمٞمٜمؽ وسملم اهلل. 

 ً٤مرأي٧م اًمٓمريؼ إمم اهلل ًمٞمس ؾم٤مًمٙم. 

ي٘مٌؾ هذا اًمٕمٛمؾ،  سم٤مدر إمم قمٛمؾ ـمٞم٥م، ًمٕمؾ اهلل 

 .ويٍمف قمٜمؽ اًمًقء

وم٤مهلل يٖمْم٥م، ُم٤م اًمذي يٓمٗمئ همْمٌف، أن شمٜمدم، وأن شم٤ٌمدر 
                                                           

 إًم٤ٌمين. صححف( 4)

 إًم٤ٌمين. طمًٜمف( 0)
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إمم قمٛمؾ شمٜم٘مذ ٟمٗمًؽ ُمـ همْمٌف، يمالم ـمٞم٥م، يمالم ُمريح، يمالم 

ًٕمد، إٟم٤ًمن زًم٧م ىمدُمف، إٟم٤ًمن ٓح ًمف ؿمٌح ُمّمٞم٦ٌم، ُم٤م اًمذي ُم

سمٞمده أن يٗمٕمٚمف؟ سمٞمده أن يًؽميض اهلل سم٤مًمّمدىم٦م، ًم٘مقل اهلل 

: ﴿ۓ   ﮲  ﮳    ﮴﴾. 

٩مڅمٕمٹمقا ا٬مٽمڅمر، » :طاًمّمدىم٦م وىم٤مي٦م ُمـ اًمٜم٤مر يمام ذم ىمقًمف 

 .(1)«و٬مق ٔمٱمؼ َترة

يڅم ٰمٶم٧م ا٬مٽمسڅمء ٕمٲمد٪مـ و٬مق ٰمـ ٘مٻمٿمٺمـ، » :طوىم٤مل 

 .(2)«ر أهؾ ا٬مٽمڅمر٩مڃمن رأيتٺمـ أ٫مث

ٰمـ اٟمتٴمڅمع ٰمٽمٺمؿ أن يتٹمل ا٬مٽمڅمر ٩مٻمٿمتٲمدق » :طوىم٤مل 

 .(3)«و٬مق ٔمٱمؼ َترة، ٩مټمـ ل جيد ٩مبٺمٻمټمڇم ١مٿمبڇم

٫مؾ » :طأن اعمتّمدق ذم فمؾ صدىمتف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام ىم٤مل 

 .«اٰمرىء ّم ٢مؾ صد٪متف، ٘متك ُيٹمڄم ٔم٥م ا٬مٽمڅمس

ومٙم٤من أسمق ُمرصمد ٓ خيٓمئف يقم إٓ شمّمدق ومٞمف » :ىم٤مل يزيد
                                                           

 إًم٤ٌمين. صححف( 4)

 قمٚمٞمف. ُمتٗمؼ( 0)

 قمٚمٞمف. ُمتٗمؼ( 4)
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 .(1)شيمٕمٙم٦م أو سمّمٚم٦مسمٌمء وًمق 

 أن ُمـ اًمًٌٕم٦م اًمذيـ ئمٚمٝمؿ اهلل ذم فمٚمف  :طوذيمر اًمٜمٌل

رٗمؾ ٕمٲمدق ٔمٲمد٪مڇم ٩مځمٙمٸمڅمهڅم، ٘متك » :يقم ٓ فمؾ إٓ فمٚمف

 .(2)«ٕمٶمٻمؿ ٠مم٬مف ٰمڅم ٕمٽمٸمؼ يټمٿمٽمف ٓ

عمـ ؿمٙمك إًمٞمف  طيمام ذم ىمقًمف  اًمّمدىم٦م4 شمرىمؼ اًم٘مٚم٥م

ٕمٻمٿم٥م ٪مٻمبؽ ٩مځم١مٶمؿ اٚمسٺم٥م، واٰمسح  أردتإذا » :ىمًقة ىمٚمٌف

 .(3)«س ا٬مٿمتٿمؿ٣مٛم رأ

 

 

 

  

                                                           

 إًم٤ٌمين. صححف( 4)

 قمٚمٞمف. ُمتٗمؼ( 0)

 إًم٤ٌمين. طمًٜمف( 4)
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 ايتاسعة وايجالثوناخلطوة 

 عًى تسى املعصية هٌ تعاهد اهلل
 

طملم يقاىمع سمٕمٌض ُمـ اًمِم٤ٌمب اعمٕمّمٞم٦م، وشمٙمقيف ٟم٤مره٤م، 

، ويِمٕمر أن ٤موشم٠معمً  ٤ميتحرك وازع اإليامن ذم ىمٚمٌف، وحيؽمق ٟمدُمً 

  :ٟمٗمًف اًمْمٕمٞمٗم٦م أوىمٕمتف ذم اعمٕمّمٞم٦م، طمٞمٜمٝم٤م يٕم٤مهد اهلل شمٕم٤ممم

ف اعمٕمّمٞم٦مأن ٓ ي٘م٤مر. 

أو يٜمذر هلل أن يّمقم يمذا ويمذا أو يّمكم يمذا ويمذا. 

  :ْذا املسيم الشم أن ابلاغد غييّ ْٔ
اًمت٠ممل ُمـ ُمقاىمٕم٦م اعمٕمّمٞم٦م.  

واًمرهم٦ٌم ذم يمٌح مج٤مح اًمٜمٗمس.  

وووع طمد ًمتج٤موزاهت٤م.  

هؾ ؾمالُم٦م اًمٜمٞم٦م وطمده٤م يم٤مومٞم٦م ذم احلٙمؿ قمغم  :وىكَ

 !.قمٛمؾ أٟمف ص٤مئ٥م وُمقاومؼ ًمٚمنمع؟

 

w 

 

w 
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ع املٔعٔع ىلع حمم انللاش نسخطيع أن وخني ُغ
  :نسجو امليدٔظات اآلحيث

اًمٖم٤مًم٥م أن اًمداومع هلذا اًمِم٤مب عمثؾ هذا اعمًٚمؽ هق 

ؿمٕمقره سم٤مًمٗمِمؾ ذم ُم٘م٤موُم٦م ٟمٗمًف، وُمـ صمؿ يرى أهن٤م سمح٤مضم٦م 

 .ًمّٚمجقء هلذه إؾم٤مًمٞم٥م ًمٚمْمٖمط قمٚمٞمٝم٤م

 واًمٜمٗمس ٓؿمؽ ىمد شمْمٕمػ، ويِمٕمر ص٤مطمٌٝم٤م أهن٤م ىمد

ًٚمؽ هروب قمـ إؾمٚمقب إٟمجح ذم ًمٙمـ ُمثؾ هذا اعم ختقٟمف،

 .يمٌح مج٤مطمٝم٤م

 إمم آًمتٗم٤مت ٤مويِمػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم هذا اعمٕمٜمك، ُمقضمٝمً 

أٓ وهق احلزم ُمع ، ًمٚم٥ًٌم احل٘مٞم٘مل، وإؾمٚمقب إومم

جب   حب   خب   مب   ىب   يب   جتحت    ﴿ :اًمٜمٗمس، وىمقة اًمٕمزيٛم٦م

 .[74]اًمٜمقر: ﴾خت   مت   ىتيت   جث   مثىث   يث   حج   مج   جح   مح

طملم ، ْمٞم٦م ًمٞم٧ًم سمح٤مضم٦م ًمٚم٘مًؿ، إٟمام ـم٤مقم٦م وقمزيٛم٦موم٤مًم٘م

 .يٕم٤مهد اهلل قمغم قمدم ُمقاىمٕم٦م اعمٕمّمٞم٦م وم٘مد شمْمٕمػ ٟمٗمًف ويقاىمٕمٝم٤م

گ   گ    ﴿ :وهٜم٤م ىمد خيِمك أن يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ىمقل اهلل شمٕم٤ممم
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 گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں ں

ھ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ

ۓ   ۓ   ﮲   ﮳   ﮴   ﮵   ﮶   ﮷    ھ   ھ   ھ   ے   ے  

 .[11-17]اًمتقسم٦م: ﴾﮸   ﮹

، إڀمم څمٓ يرّد ٠مٿمئً » :قمـ اًمٜمذر وأظمؼم أٟمف طًم٘مد هنك 

 .(1)«يستخرج ٔمف ٰمـ ا٬مبخٿمؾ

ومحلم يٜمذر صمؿ يٗمِمؾ وي٘مع ذم اعمٕمّمٞم٦م يٙمقن ىمد أًمزم 

 .ٟمٗمًف ُم٤م مل يٚمزُمف اًمنمع سمف

يٗمٕمؾ ُم٤م ٟمجد اعمرء ي٠ًمل وىمد ٟمذر أو قم٤مهد اهلل أن  اويمثػمً 

 .ومٚمؿ يٗمٕمٚمف، ويٌح٨م قمـ اعمخرج ومٕماًل 

 .ويم٤من إومم سمف اظمتّم٤مر اًمٓمريؼ ُمـ اًمٌداي٦م

ًمرأى أٟمف ٓ ومرق سملم  ٤مًمق ومٙمر هذا اًمِم٤مب ذم ٟمٗمًف ُمٚمٞمً 

 .اًمذي قم٤مهد اهلل أو اًمذي مل يٗمٕمؾ

 وم٤مًمذي أوىمٕمف ذم اعمٕمّمٞم٦م إٟمام هق اؾمتٞمالء اًمِمٝمقة وهمٚم٦ٌم
                                                           

 قمٚمٞمف. ُمتٗمؼ( 4)
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 .داقمٞمٝم٤م قمغم داقمل اإليامن

 وًمـ دمدي ٤مًمـ شمّمٜمع ؿمٞمئً ومٝمذه اعمٕم٤مهدة. 

ٓ يٜمٌٖمل » :وي٘مقل ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم 

ًمإلٟم٤ًمن أن حيٚمػ قمغم شمرك ُمٕمّمٞم٦م ُِمـ اعمٕم٤ميص، أو قمغم ومٕمؾ 

 .وم٢من هذا مم٤م هنك اهلل قمٜمف ،واضم٥م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت

جب   حب   خب   مب   ىب   يب   جتحت   خت    ﴿ :وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ذي يٜمٌٖمل وم٤مًم ﴾مت   ىتيت   جث   مثىث   يث   حج   مج   جح   مح

 ًمإلٟم٤ًمن أن يًتٕملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمغم ومٕمؾ اًمٓم٤مقم٤مت وشمرك اعمحرُم٤مت

ن ٟمٗمًف قمغم ىمٌقل أُْمر اهلل ورؾمقًمف، ومِْٕماًل  سمدون أن حَيِْٚمػ،  سمؾ ُيَٛمرِّ

ؿ ًمٚمٛم٠مُمقر، ًَ  .ه ا .شوشَمْريًم٤م ًمٚمٛمحٔمقر، سمدون إًْمَزام سم٤مًمَ٘م
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 زبعون واألخريةاألاخلطوة 

 بخطوات عًُية يًتدًُّص َن ايرنو

 

قمغم اعمرء أن ُي٘مٚمِع قمـ ذٟمقسمف ىمٌؾ اًمتٗمٙمػم ذم آرشم٘م٤مء 

 . سمٛمٜمزًمتف قمٜمد اهلل

وشمزداد حمٌتؽ  ٕٟمؽ ًمـ شمًتٓمٞمع أن شمت٘مرب إمم اهلل 

 .ًمف ؾمٌح٤مٟمف، وأٟم٧م ُم٤مزًم٧م ُمًٍما قمغم اًمقىمقع ذم سمٕمض اًمذٟمقب

ٰمڅم ٣ُمِبَد ا٬مٶمڅمٔمدون ٔم٭مٍء »يم٤من احلًـ اًمٌٍمي ي٘مقل ▪

 .«فأ٩مٳمؾ ٰمـ ٕمرك ٰمڅم َنڅمهؿ اَّلل ٣مٽم

أٟمؽ شمرهم٥م ذم اإلىمالع قمـ اعمٕم٤ميص، ًمٙمـ  :وإن ىمٚم٧م

 .يمٚمام طم٤موًم٧م ومِمٚم٧م

هؾ شمٙمره اًمذٟم٥م سم٤مًمٗمٕمؾ وشمٙمره  :غييم أن تسأل ُفسم

 .قمٚمٞمؽ أن شم٘مع ومٞمام ُيٖمِْم٥م اهلل 

أم أٟمؽ ختِمك أقملم اًمٜم٤مس وٓ ختِمك قمٞمٜمف اًمٜم٤مفمرة إًمٞمؽ4 

 

w 

 

w 
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وهق اًمرىمٞم٥م اًمِمٝمٞمد اًمٌّمػم، يًٛمع يمالُمؽ ويرى ُمٙم٤مٟمؽ 

 ٟمٞمتؽ،ويٕمٚمؿ هك وقمال

وصدق ُمـ ىم٤مل:  

 ِر َوُِمْٸِمٿمـــفِ ـَيـــڅم ٫َمـــڅمٕمَِؿ ا٬مِســـ

ـَ اَّللِ ُٕمَقاِريــــــفِ    ـَ ِٰمــــــ  َأْيـــــ

 

 

ــَٛم  ــٿَمڅمِن َربَّ ا٬ْمٶُم ــڅمَرْزَت ٔمڅِم٬ْمٶِمٲْم  َٔم

 

 

ـــف ٸِمٿم ـــڅمِرَك َُتْ ـْ َٗم ـــ ـــڈَم ِٰم  َوَأڀْم

أوىمػ ٟمزيػ احلًٜم٤مت4 واشمرك اعمٕم٤ميص واًمذٟمقب، طمتك  

 .خترج ُمـ ذل اعمٕمّمٞم٦م إمم قمز اًمٓم٤مقم٦م

 ُمـ ذل اعمٕم٤ميص اُم٤م أظمرج اهلل قمٌدً » :اًمٓم٤مئل ي٘مقليم٤من داود 

إمم قمز اًمت٘مقى إٓ أهمٜم٤مه سمال ُم٤مل، وأقمزه سمال قمِمػمة، وآٟمًف سمال 

 .شأٟمٞمس

  :وطمٞمٜمٝم٤م وم٘مط شمتذوق ـمٕمؿ احلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم
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ٔات اىػٍييث ليخخيُّص ٌَ اذلُٔب   :اخلط

 قمٔمِّؿ رسمَّؽ ذم ىمٚمٌؽ4 :يمراهٞم٦م اًمذٟم٥م :الخطىة ألاولى

 :ؽ ذم ىمٚمٌؽ ىمٌؾ أن شمٜمٓمؼ قمغم ًم٤ًمٟمؽاؾمتِمٕمر قمٔمٛم٦م رسمَّ 

وإذا قمٔمٛم٧م رسمَّؽ سمحؼ، ؾمتحت٘مر اًمذٟمـقب اًمتل  ...اهلل أيمؼم

 .شمٌٕمدك قمٜمف

ومُتٙمثِر ُمـ اًمدقم٤مء4 طمتك ُيَٙمِره اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمؽ اًمذٟمقب 

ر ىمٚمٌؽ ُمـ آصم٤مره٤م  .وحيٗمٔمؽ ُمٜمٝم٤م وُيَٓمٝمِّ

ه إًمٞمٜم٤م اًمٙمٗمر واًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤من، وسم٤مقمد سمٞمٜمٜم٤م  اًمٚمٝمؿَّ يَمرِّ

 .٤مي٤م يمام سم٤مقمدت سملم اعمنمق واعمٖمربوسملم اخلٓم

ُمِم٤مهدة صقر ُمـ اٟمت٘م٤مم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ  :الخطىة الثاهية

 .اًمٕمّم٤مة

 ،ومحلم شمرى أىمقاًُم٤م ىمد اسمتٚمقا سمٕم٘مقسم٤مت قمغم ُمٕم٤مصٞمٝمؿ

ؾمَتحَٛمد رسمَّؽ وشمٕمؽمف سمٜمٕمٛمتف وطِمٚمٛمف قمٚمٞمؽ4 وشمٕمٚمؿ أن رسمَّؽ 

 .ىمد ُيْٛمِٝمؾ ًمٙمٜمف ٓ هُيِْٛمؾ
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  :أن متقت قمٚمٞمف شمرك يمؾ ُم٤م شمٙمره :الخطىة الثالثة

ـْ » :ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر اڀْمٵُمْر ٫ُمؾَّ ٣َمټمٍؾ ٫َمرهڈَم اٚمَْقَت ِٰم

َك َٰمَتك ِٰمڈمَّ   .«َأْٗمٻمِِف، ٩َمڅمٕمُر٫ْمُف، ُٖمؿَّ َٓ َيضُّ

 !ومٝمؾ شمتٛمٜمك أن متقت قمغم ذٟم٥ٍم أم قمغم ـم٤مقم٦م؟

 طمتك ُمتك؟ :ىمؾ ًمٜمٗمًؽ :الخطىة الزابعة

َٗمك  َواَّلِل َٰمڅم احَلٿَمڅمةُ » :يم٤من إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ ي٘مقل ٔمِثٹَِمڇٍم، ٩َمُٜمْ

ـُ ٣ُمْذُرَهڅم، ٩َمٸِمٿْمَؿ ا٬متَّٸْمِريُط َوا٬متَّٹْمٲِمْٜمُ  ڀَمْقُٰمپَمڅم، َوَٓ اٚمَٽمٿِمَّڇُم ٔمٶُِمذٍر، ٩َمٿُمڂمَٰم

ـْ ١َمٻَمچِم  ـْ َأ٣ْمَم٬مٽِمَڅم ٔمڅِمٚمَٶَمڅمِن، َوِٰم َوإِٓمٺَمڅمُل َواإِلٔمٴَمڅمُء؟ ٪َمْد َرِضٿمٽمَڅم ِٰم

ـَ ا٬مٶَمٿْمِش ا٬مَبڅم٪ِمل  .«ٔمڅِم٬مٶَمٿْمِش ا٬مٸَمڅمِن  ا٬متَّقَٔمڇِم ٔمڅِم٬متََّقاِن، َوِٰم

  :ىم٤مئٛم٦م اًمذٟمقب ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمَِٕمؿ :الخطىة الخامسة

ايمت٥م ىم٤مئٛم٦م سم٤مًمذٟمقب اًمتل شمريد اًمتخٚمُّص ُمٜمٝم٤م، وٓ شمٜمس 

ىمٚم٦م ظمقومؽ وطمٞم٤مءك ُمـ  :ذيمر اًمذٟمقب اًمتل ىمد ٓ شم٤ٌمزم هب٤م4 ُمثؾ

 . اهلل

َـّ اهلل شمٕم٤ممم  وذم اجل٤مٟم٥م أظمر ىم٤مئٛم٦م سمٜمَِٕمؿ اًمتل ىمد َُم

 .قمٚمٞمؽ هب٤م
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سملم ظمػم اهلل شمٕم٤ممم وإطم٤ًمٟمف قمٚمٞمؽ، وسملم ذور  ومت٘م٤مرن

  :ٟمٗمًؽ وؾمٞمئ٤مهت٤م

ًمد قمـ هذا  سم٤محلٞم٤مء، مم٤م يدومٕمؽ إمم  اإلطم٤ًمسومٞمتقَّ

 .اًمتٖمٞمػم

 .اقمٛمؾ قمٛمؾ ظمػم ظم٤مًمًّم٤م هلل، حيٗمٔمؽ ُمـ قم٘م٤مسمف

شم١مضمر  واقمٚمؿ أٟمف يمام أٟمؽ شم٠مصمؿ إذا وىمٕم٧م ذم ذٟم٥ٍم ُم٤م، وم٢مٟمؽ

 ًٓ ظمذ  اهلل ُٕمر  قمغم شمريمؽ ًمٚمذٟم٥م، ـم٤معم٤م ىمد شمريمتف اُمتث٤م

 .اخلٓمقة هلل واسمدأ ُمـ ضمديد

 .ؾمٜمقىمػ ٟمزيػ احلًٜم٤مت سمؽمك اعمٕم٤ميص سمحقل اهلل وىمقشمف

  ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يقوم٘مٜم٤م أمجٕملم عم٤م حي٥م ويرى،

اًمٚمٝمؿ ووم٘مٜم٤م وأوٓدٟم٤م عم٤م حت٥م وشمرى ي٤م رب اًمٕم٤معملم، 

وايمت٥م ًمٜم٤م اًمتقومٞمؼ واًمٜمج٤مح واًمٗمالح ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، إٟمؽ 

 .أيمرم إيمرُملم

 ي٤م أرطمؿ اًمٚمٝمؿ قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمٜم٤م واٟمٗمٕمٜم٤م سمام قمٚمٛمتٜم٤م وزدٟم٤م قمٚماًم 

  .اًمرامحلم
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اب   .اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٜم٤م أمجٕملم، وشُم٥م قمٚمٞمٜم٤م ي٤م شمقَّ

 ٤م٤م ظم٤مًمًّم ـ٦م اًمٜمّمقح، واضمٕمؾ قمٛمٚمٜمـاًمٚمٝمؿ ووم٘مٜم٤م ًمٚمتقسم

 .ًمقضمٝمؽ

ـ ومروضمٜم٤م، اًمٚمٝمؿ  ر ىمٚمقسمٜم٤م، وطمّمِّ اًمٚمٝمؿ ؾمدد أًمًٜمتٜم٤م وـمٝمِّ

ر أومئدشمٜم٤م سمٓم٤مقمتؽ، وطم٥ٌم إ ًمٞمٜم٤م اإليامن وزيٜمف ذم ىمٚمقسمٜم٤م ي٤م ٟمقِّ

ه إًمٞمٜم٤م اًمٙمٗمر واًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤من واضمٕمٚمٜم٤م  أرطمؿ اًمرامحلم، ويمرِّ

 .ُمـ اًمراؿمديـ

اًمٚمٝمؿ ٓ ختزٟم٤م يقم يٌٕمثقن، واضمٕمٚمٜم٤م ممـ ي٠مشمِؽ سم٘مٚم٥م 

ؾمٚمٞمؿ، آُمٜم٤م ذم إوـم٤من واًمدور، وأصٚمح إئٛم٦م ووٓة إُمقر، 

 .واهمٗمر ًمٜم٤م ي٤م قمزيز ي٤م همٗمقر

 قمام يّمٗمقن وؾمالم قمغم اعمرؾمٚملم، ؾمٌح٤من رسمؽ رب اًمٕمزة

 .واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
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 473 ........ اومٕمؾ احلًٜم٦م سمٕمد اًمًٞمئ٦م :ا٬متڅمٟمٶمڇم وا٬مٶم٧موناَلٴمقة 

 414 ....................... ُمٙمٗمرات اًمذٟمقب اَلٴمقة وا٬مثالٖمقن:

 413 ......................  آؾمتٖمٗم٤مر :وا٬مثالٖمقن ا٬مقا٘مداَلٴمقة 

 420 ...............  اًمّمؼم قمغم آسمتالء وا٬مثالٖمقن: ا٬مثڅمڀمٿمڇماَلٴمقة 

 423 ................... حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد :وا٬مثالٖمقن ا٬مثڅم٬مثڇماَلٴمقة 

 437 ................. ذٟمقب اخلٚمقات :وا٬مثالٖمقن ا٬مرأمٶمڇماَلٴمقة 

 024 ........................ وم٤مٟمّم٥م :وا٬مثالٖمقن اَلڅمٰمسڇماَلٴمقة 

 021 ....... ُمٕمروم٦م قم٘مقسم٤مت اًمذٟمقب :وا٬مثالٖمقن ا٬مسڅمدٟمڇماَلٴمقة 

 047 .................. ٓ شمدع اًمدقمقة :وا٬مثالٖمقن ا٬مسڅمٔمٶمڇماَلٴمقة 

 004 .........................  اًمّمدىم٦م :وا٬مثالٖمقن ا٬مثڅمٰمٽمڇماَلٴمقة 

 001 . غم شمرك اعمٕمّمٞم٦مهؾ شمٕم٤مهد اهلل قم :ا٬متڅمٟمٶمڇم وا٬مثالٖمقناَلٴمقة 

 044 اًمذٟمقب ــ٦م ًمٚمتخٚمُّص ُمـقات قمٛمٚمٞمـظمٓم :إرٔمٶمقناَلٴمقة 

 041 ....................................... ومٝمرس اعمقوققم٤مت
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